Pravidla soutěže „Soutěžte s Orbitem“
Česká republika
Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel soutěže „Soutěžte s Orbitem“ (dále jen
„soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené
soutěže. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou zveřejněných písemných číslovaných
dodatků k tomuto dokumentu.

1.

Organizátorem soutěže je:
AMI Communications, spol. s r.o.
se sídlem: Týn 641/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika,
IČO: 630 77 370
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
36493
(dále jen „organizátor“)

2.

Pořadatelem soutěže je:
Wrigley, s.r.o.
se sídlem: Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 284 66 489
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
143608
(dále jen „pořadatel“)

3.

Termín a místo konání soutěže:
Soutěž se uskuteční od 21. 4. 2015 do 31. 5. 2015 společně na území České republiky a
Slovenské republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“). Tato pravidla
upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky nebo Slovenské
republiky.

4.

Účast v soutěži:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 13 let s bydlištěm na území České republiky
nebo Slovenské republiky, která splní podmínky stanovené těmito pravidly soutěže (dále jen
„soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící mladší 18 let k datu 21. 4. 2015 se může
účastnit soutěže jen s výslovným souhlasem zákonného zástupce, a to v podobě vložení jména,
příjmení, poštovní a emailové adresy zákonného zástupce při registraci do soutěže za účelem
ověření souhlasu s účastí soutěžícího mladšího 18 let.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící či jeho zákonný zástupce souhlas s pravidly soutěže a
zavazuje se je plně dodržovat.

5.

Pravidla registrace a zařazení do soutěže:
Soutěžící se zapojí do soutěže tím způsobem, že v období od 21. 4. 2015 (00:00:00 hod.)
do 31. 5. 2015 (23:59:59 hod.) vyplní registrační formulář na soutěžních stránkách:
www.orbitklub.cz/skolausmevu
(soutěžící
v České
republice)
nebo
www.orbitklub.sk/skolausmevu
(soutěžící
ve
Slovenské
republice)
nebo
www.facebook.com/orbitklub (soutěžící v České a Slovenské republice) (společně dále jen
„soutěžní stránky“), přiloží fotografii přes tlačítko nahrát soubor a zadá následující registrační
údaje:
- jméno a příjmení;
- poštovní směrovací číslo místa bydliště (PSČ);
- kraj;
- e-mailová adresa;

- jméno, příjmení, poštovní a e-mailová adresa zákonného zástupce (uvede pouze
soutěžící mladší 18 let).
Údaj o poštovním směrovacím čísle, resp. obci, bude zpracován pouze jako podklad pro
zanesení do mapy České republiky a Slovenské republiky, kde budou zaznamenána místa
bydliště všech soutěžících, ale bez jakýchkoli dalších údajů, podle kterých by je bylo možné
identifikovat, a to s cílem vytvořit statistickou mapu geografického rozložení účastníků soutěže
(tzv. heatmapa).
Soutěžní fotografie musí zobrazovat pouze soutěžícího, který ji poskytne do soutěže. V případě,
že je soutěžícím osoba mladší 13 let, musí být na fotografii zobrazena v doprovodu svého
zákonného zástupce, jehož kontaktní údaje poskytne při registraci. Ve všech případech však
soutěžící na soutěžní fotografii musí být zobrazen se speciálním úsměvem značky Orbit,
který je specifikován v příloze č. 1 těchto pravidel soutěže a splňovat další podmínky
stanovené těmito pravidly, zejména v článku 5 „Pravidla registrace a zařazení do soutěže“
pravidel soutěže.
Soutěžící může speciální úsměv značky Orbit získat následujícími způsoby:
vyžádat si jej v průběhu veřejných akcí pořadatele v rámci roadshow ve
městech, kde bude probíhat nabízení vzorků produktů pořadatele veřejnosti. Informace
k roadshow jsou k dispozici na soutěžních stránkách,
grafiky úsměvu lze stáhnout k tisku na soutěžních stránkách.
Dalším možným způsobem registrace do soutěže je doručení e-mailu se všemi výše
uvedenými registračními údaji a potvrzením souhlasu s těmito pravidly soutěže na:
info@skolausmevu.cz (soutěžící v České republice) nebo info@skolausmevu.sk (soutěžící ve
Slovenské republice) v období od 21. 4. 2015 (00:00:00 hod.) do 31. 5. 2015 (23:59:59 hod.).
Fotografie a registrace bez úplných výše uvedených registračních údajů, nebo provedené mimo
období vymezené pro registraci, nebudou akceptovány a fotografie nebudou zařazeny do
soutěže. Organizátor soutěže nemá povinnost o vyřazení ze soutěže soutěžícího informovat.
V případě splnění pravidel soutěže, budou soutěžní fotografie postupně zveřejňovány na
soutěžních stránkách a na Facebookovém profilu Orbit Klub (viz. článek 6 („Hlasování v
soutěži na soutěžních stánkách“) pravidel soutěže) v období od 21. 4. 2015 do 31. 5. 2015.
Soutěžní fotografie musí být soutěžícím poskytnuta pouze elektronicky, v digitální podobě ve
formátu JPEG v rozlišení 72 dpi nebo 800 x 600 px.
Na soutěžních stránkách a na Facebookovém profilu Orbit Klub budou v hlasovacím období
soutěžní fotografie zobrazeny společně se jménem a příjmením soutěžících, které uvedli v rámci
registrace. Soutěžící, příp. jeho zákonný zástupce, zasláním registračních údajů a soutěžní
fotografie poskytuje souhlas s uveřejněním soutěžní fotografie společně se jménem a
příjmením soutěžícího po dobu konání soutěže a případně též po následující období dle
článku 7 písm. A) těchto pravidel soutěže.
Registrace do soutěže je možná pouze s jednou soutěžní fotografií a každý soutěžící se může
registrovat do soutěže pouze jednou. V případě zaslání více fotografií nebo provedení více
registrací jedním soutěžícím si organizátor vyhrazuje právo soutěžní fotografii anebo
soutěžícího ze soutěže vyřadit.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se přesto taková osoba stane výhercem, nemá nárok na
výhru. V takovém případě nastupuje namísto neoprávněného výherce další soutěžící v pořadí,

dle počtu obdržených hlasů, viz. článek 6 („Hlasování v soutěži na soutěžních stánkách“)
pravidel soutěže.
6.

Hlasování v soutěži na soutěžních stánkách
Hlasovat v soutěži „Soutěžte s Orbitem“ může pouze majitel unikátního Facebook účtu, a to
na Facebook stránce „Orbit Klub“ (dále jen „soutěžní Facebook stránka“), kde bude v sekci
„Alba“ umístěno album s názvem „Soutěžte s Orbitem“; hlasovat lze v období od 1. 5. 2015
(00:00:00 hod.) do 31. 5. 2015 (23:59:59 hod.) (dále jen „doba hlasování“).
Každý návštěvník soutěžních stránek může prostřednictvím soutěžní stránky hlasovat pro
vybranou soutěžní fotografii tím, že na soutěžní stránce klikne na vybranou fotografii.
Automaticky bude přesměrován na unikátní soutěžní Facebook stránku Orbit Klub, na které
bude moci hlasovat pomocí tlačítka „To se mi líbí“.
V době hlasování může návštěvník dát hlas pro neomezené množství soutěžních fotografií
prostřednictvím zaškrtnutí symbolu „To se mi líbí“, ale jedné soutěžní fotografii může dát vždy
pouze jeden hlas za celou dobu hlasování.
Pokud bude návštěvník soutěžních stránek nebo soutěžní Facebook stránky jakýmkoli
způsobem obcházet hlasovací mechaniku stanovenou těmito pravidly, jeho hlasy budou
anulovány. Pokud tak bude jednat účastník soutěže, jeho soutěžní fotografie bude vyřazena ze
soutěže.
Organizátor bude po celou dobu hlasování průběžně dohlížet na regulérní způsob a průběh
hlasování. Organizátor si při zjištění jakéhokoliv porušení pravidel hlasování, včetně např.
automatizovaného přičítání hlasů, nakoupením hlasů, nebo jiného nekalého jednání, vyhrazuje
právo tyto neregulérní hlasy bez dalšího (tedy též bez uvedení důvodu) z hlasování vyřadit.
Organizátor zejména nemá povinnost o této skutečnosti účastníka soutěže vyrozumět.

7.

Výherce a výhry v soutěži
A) Určení a vyhlášení výherců
Po skončení doby hlasování bude na soutěžních stránkách a soutěžní Facebook stránce
ponecháno pouze 50 soutěžních fotografií, které získaly nejvyšší počet hlasů a z nichž
pak bude následně porotou vybráno 20 soutěžních fotografií, které se stávají výherními
fotografiemi. Soutěžící, jejichž fotografie byly vybrány, jako výherní fotografie, se tak
stávají výherci hlavní výhry (viz písm. B) tohoto článku 7 pravidel soutěže).
V případě, že více soutěžních fotografií dosáhne shodného počtu hlasů, vyhrazuje si
organizátor soutěže právo posoudit soutěžní fotografie se shodným počtem hlasů a
rozhodnout s konečnou platností o jejich vzájemném pořadí.
Výherní fotografie budou vybrány porotou složenou z Jany Přerostové, Markéty Štefkové,
Veroniky Fišerové a Martina Křivského, a to dne 15. 6. 2015.
Výherci budou o výhře informováni do tří týdnů od skončení doby konání soutěže, tedy od
31. 5. 2015, na kontaktní e-mail, který soutěžící uvedl v rámci registrace do soutěže.
Zároveň bude jméno a příjmení výherců uveřejněno na soutěžních stránkách a na soutěžní
Facebook stránce Orbit Klub.
Vyhlášení vítězů proběhne dne 16. 6. 2015 na soutěžních stránkách.
Výhry budou výhercům zaslány doporučeně poštou na poštovní adresu v České republice/
Slovenské republice, kterou soutěžící poskytnou organizátorovi do 7 dní poté, co je

organizátor e-mailem vyzve k zaslání kontaktní adresy. Výhry budou odeslány do 30 dnů od
data obdržení kontaktní adresy výherce. Náklady na zaslání výhry nese organizátor soutěže.
Organizátor nemá povinnost zasílat výhru opakovaně v případě, že nedojde k jejímu převzetí
výhercem. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních
údajích anebo soutěžící nesdělí ve stanovené lhůtě adresu pro doručení výhry, zaniká nárok
výherce na získání výhry. Nepřevzatá výhra bude přidělena dalšímu soutěžícímu v pořadí v
souladu s těmito pravidly.
Výherce je povinen na základě jeho písemné výzvy organizátorovi zaslat kopii svého
občanského průkazu, resp. kopii občanského průkazu zákonného zástupce, jde-li o výherce
mladšího 18 let k datu 21. 4. 2015, a to za účelem ověření totožnosti výherce, resp. jeho
zákonného zástupce. Výherce před odesláním na kopii znečitelní (např. černým fixem)
veškeré osobní údaje vyjma jména, příjmení, data narození, adresy bydliště a čísla
občanského průkazu. Osobní údaje obsažené na kopii občanského průkazu nebudou po
ověření nadále zpracovávány. Výherce namísto zaslání kopie může po dohodě
s organizátorem převzít cenu osobně v sídle organizátora oproti předložení občanského
průkazu k nahlédnutí.
Na žádost organizátora, je výherce povinen potvrdit podpisem předávacího protokolu
převzetí výhry v soutěži a doložit předložením občanského průkazu, či jinak, že je výhercem.
V případě zastoupení výherce je zmocněnec povinen se organizátorovi soutěže prokázat
odpovídající písemnou plnou mocí s ověřenými podpisy udělenou výhercem prokazujícím
jeho oprávnění a průkazem totožnosti.
B) Výhry v soutěži „Soutěžte s Orbitem“
Dvacet (20) soutěžících, jejichž fotografie byly vybrány porotou, jako výherní fotografie,
vyhraje kameru GoPro Hero a teleskopický držák pro GoPro Hero – Remote Pole 23“
v celkové hodnotě 5 000 Kč/výhra. Specifikace výhry je uvedena v příloze č. 2 těchto
pravidel soutěže. Pro zamezení pochybnostem, počet výher v soutěži je společný pro Českou
republiku a Slovenskou republiku. Výhry budou soutěžícím uděleny jednotně, nehledě na to,
zda je registrovaný soutěžící z České nebo Slovenské republiky.
8.

Soutěžní fotografie, autorství a ochrana osobnosti
Soutěžící zasláním soutěžní fotografie do soutěže podle těchto pravidel soutěže potvrzuje, že:
a)

je autorem soutěžní fotografie nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových
autorských práv k této fotografii, a že je oprávněn ji poskytnout do soutěže v souladu
s těmito pravidly soutěže a budoucím použitím fotografie, a to bezúplatně (čímž není
dotčeno právo na výhru v soutěži) a bez jakéhokoli omezení;

b)

že souhlasí se zachycením své osoby na soutěžní fotografii, se zařazením soutěžní
fotografie do této soutěže, a že souhlasí se zveřejněním soutěžní fotografie v rozsahu
podle těchto pravidel. Za tímto účelem uděluje organizátorovi svolení se
zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním své podoby na zaslaných obrazových
snímcích včetně jejího zpracování k marketingovým účelům organizátora v rozsahu
dle těchto pravidel soutěže, a to bez nároku na jakoukoli odměnu (čímž není dotčeno
právo na výhru v soutěži).

Kteroukoli z těchto skutečností je soutěžící na žádost organizátora povinen prokázat písemným
čestným prohlášením.

V případě soutěžícího mladšího 18 let se uvedené skutečnosti zavazuje potvrdit a prokázat jeho
zákonný zástupce, který dává souhlas dle písm. b) tohoto článku 8 pravidel soutěže též ve
vztahu k zachycení své osoby. V případě, že soutěžící toto nesplní, je organizátor soutěže
oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní fotografii bez náhrady a s konečnou platností ze soutěže
vyřadit.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící či jeho zákonný zástupce souhlas s tím, že
organizátor a pořadatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové,
zvukové, obrazově zvukové záznamy výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video,
fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních
materiálech organizátora a pořadatele soutěže.
Doručené soutěžní fotografie prochází kontrolou na soulad s pravidly soutěže. Kontrola
soutěžních fotografií trvá 2 pracovní dny od data doručení organizátorovi. V případě doručení
soutěžní fotografie v den, který není pracovním dnem, počíná plynout lhůta na kontrolu první
následující pracovní den. Pouze po provedení kontroly bude fotografie umístěna na soutěžních
stránkách a na Facebookovém profilu Orbit Klub.
9.

Povolené soutěžní fotografie
Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní fotografie dle uvážení organizátora jednoznačně
splňující následující podmínky:

a)
b)
c)

nesmí porušovat nebo nabádat k porušování právních předpisů či právem chráněných
zájmů třetích osob;
nebudou v žádném případě zachycovat činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující
zdraví;
musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem
chráněných zájmů třetích osob.

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie, jež nebudou, byť jen částečně, splňovat
podmínky soutěže, anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.
Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takovou soutěžní
fotografii, jejímž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené
právní anebo smluvní povinnosti, nebo jejíž šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo
pořadatele.
Do soutěže nebudou zařazeny nebo budou vyřazeny soutěžní fotografie, které dle uvážení
organizátora nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly soutěže, zejména soutěžní
fotografie, které:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pořídila osoba, která nedala soutěžícímu ani jeho zákonnému zástupci souhlas s užitím
v rámci této soutěže;
odporují dobrým mravům;
zobrazují osobu v nebezpečné situaci;
jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské
morálky, občanského soužití nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy;
obsahují náboženský nebo politický podtext;
obsahují vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné sdělení;
obsahují odkaz na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

Pro účely této soutěže se za autora soutěžní fotografie bez dalšího považuje soutěžící, který tuto
soutěžní fotografii do soutěže odeslal, tzn. soutěžící, jehož jméno a příjmení bylo uvedeno
v rámci registrace do soutěže.
10.

Licence, autorská práva
Zasláním soutěžní fotografie do soutěže soutěžící či jeho zákonný zástupce uděluje pořadateli a
organizátorovi výhradní souhlas s užitím soutěžní fotografie, jména, příjmení, podobizny a
ostatních složek projevů osobní povahy a osobních údajů osob zachycených na soutěžní
fotografii
všemi
způsoby,
zejména
ke zveřejnění
na
soutěžních
stránkách
www.orbitklub.cz/skolausmevu a www.orbitklub.sk/skolausmevu a k reklamním,
propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto projevů
osobní povahy a autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený
rozsah územní, množstevní a časový). Pořadatel ani organizátor není povinný tuto licenci využít
a je oprávněný upravit soutěžní fotografie pro své potřeby v souladu s právními předpisy. Pokud
je na jakékoliv další nakládání se soutěžní fotografií (např. její úpravu, zpracování, vytvoření
společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně
udělen poskytnutím soutěžní fotografie do soutěže s přiloženými osobními údaji. Pořadatel a
organizátor jsou oprávněni tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního
rozhodnutí. Soutěžící, či jeho zákonný zástupce, účastí v soutěži a odesláním soutěžní fotografie
do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněný jménem autora soutěžního díla i osob
zachycených v soutěžním díle uvedené souhlasy udělit. V opačném případě odpovídá v plném
rozsahu soutěžící či jeho zákonný zástupce za veškerou újmu v této souvislosti vzniklou
organizátorovi a pořadateli a zavazuje se ji neprodleně v plněném rozsahu nahradit. Uvedené
zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla
organizátorovi nebo pořadateli soutěže anebo jiné osobě jakákoli újma (např. uložením
povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící či jeho
zákonný zástupce povinen ji v plném rozsahu nahradit.
Soutěžící prohlašuje, že na soutěžní fotografii nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných
osob, že užitím soutěžní fotografie způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou
porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě újma, ani
na něm nebudou oprávněně uplatňovat nároky třetí osoby. Soutěžící se zavazuje takové
případné nároky třetích osob v plné výši uhradit. Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech
osob (resp. jejich zákonných zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních
atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, s oprávněním poskytnout takové oprávnění
třetí osobě.

11.

Osobní údaje
Registrací do soutěže soutěžící či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních
údajů v rozsahu uvedeném v registraci do soutěže společností Wrigley, s.r.o., se sídlem
Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 284 66 489, Česká
republika, jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele
AMI Communications, spol. s r.o., Týn 641/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika,
IČO: 63077370 pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o
marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání tohoto souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat pořadatele o informaci o tom, za jakým účelem
jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, povaze zpracování a o
příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo
nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel
odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění
nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty,
má soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (soutěžící má právo se na
Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i přímo).
12.

Společná ustanovení
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci spolupracujících subjektů a osoby jim blízké.
Organizátor si vyhrazuje právo zaslané soutěžní fotografie bez náhrady zlikvidovat.
Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídají za jakékoliv technické problémy v souvislosti s
účastí v soutěži (zejména např. funkčnost internetu a sociální sítě Facebook, telefonních
operátorů a přepravců). Vzhledem k volnému přístupu k vloženým soutěžním fotografiím na
internetu neodpovídá organizátor za jejich případné stažení či užití třetími osobami.
Soutěžící účastí v této soutěži prohlašují, že se soutěže účastní výhradně na vlastní odpovědnost,
a že pořadatel ani organizátor soutěže nenesou žádnou odpovědnost za případnou škodu
vzniklou v souvislosti s touto soutěží (ať již se jedná o škodu na zdraví, či škodu na majetku) či
v souvislosti s užitím výher.
Organizátor ani pořadatel neodpovídají za žádnou újmu způsobenou přípravou či prováděním
jakýchkoli úkonů při zhotovení soutěžní fotografie, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo
v souvislosti s nimi.
Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazují právo do soutěže nezařadit, resp. anulovat, veškeré
soutěžní hlasy uživatele soutěžních stránek, jehož chování vykazuje dle důvodného hodnocení
organizátora anebo pořadatele známky nekalého či podvodného jednání.
Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele
vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít důvodné podezření, že soutěžící dosáhl
výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy,
způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže.
Výhry není možné plnit v penězích. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazují právo nahradit
v pravidlech uvedenou výhru výhrou obdobného typu, hodnoty a funkce.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti
Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své údaje pořadateli soutěže a
nikoliv společnosti Facebook.
Výhry v soutěži jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit
bez udání důvodů a stanovení náhrady.
Výklad těchto pravidel organizátorem a pořadatelem bude vždy náležitě zohledňovat práva
účastníka-spotřebitele dle aplikovatelných právních předpisů.
Úplná a aktuální pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na soutěžních
stránkách www.orbitklub.cz/skolausmevu a www.orbitklub.sk/skolausmevu a jsou též
k dispozici k nahlédnutí u organizátora soutěže.

Příloha č. 1 – Specifikace speciálního úsměvu značky Orbit

Příloha č. 2 – Specifikace výhry

GoPro HD Hero






Kamera akční,
1080p/30fps,
voděodolná (40m),
fotoaparát 5 Mpx,
Li-Ion baterie

Remote pole 23”








Držák teleskopický pro GoPro,
58.2cm
housing pro dálkový ovladač GoPro
přímé propojení s GOPRO
držák s dvojím průměrem
hlavice otočná o 360°
nastavitelné poutko na zápěstí

