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1/ Organizátor
Stadion Nový Bydžov se sídlem Dukelská t ída, Nový Bydžov 504 01,
I : 150 63 569, zaregistrovaný u MV R v Praze dne 25. ervna 1991 pod reg. íslem
VSC/1-6993/91-R (dále jen „Organizátor“) po ádá diváckou sout ž „vyhraj svoje
chlazení“ (dále jen „Sout ž“). Organizátor je zárove zpracovatelem osobních údaj
v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm n
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .
2/ Doba a místo trvání Sout že
Sout ž probíhá na zimním stadionu HOK Stadion Nový Bydžov p i všech domácích
mistrovských utkáních muž v etn nadstavbové ásti v sezon 2008/09
3/ Jak lze sout žit
Sout ží každý, kdo si ádn zakoupí vstupenku (permanentku) na mistrovské utkání
a splní podmínky této sout že.
4/ Výhry
1. cenou je chladicí za ízení PYGMY 15 od spole nosti Lindr - chladicí a vý epní
technika
2. cenou je sleva na chladicí za ízení ve výši 30% od spole nosti Lindr - chladicí a
vý epní technika
3. cenou je sleva na chladicí za ízení ve výši 20% od spole nosti Lindr - chladicí a
vý epní technika
5/ Obecné podmínky ú asti
Sout že se m že zú astnit každá fyzická osoba. V p ípad , že se Sout že zú astní
osoba mladší 18-ti let a tato osoba se stane výhercem n které z výher, bude této
osob výhra p edána prost ednictvím jejího zákonného zástupce. Sout že se
nem žou zú astnit osoby s omezenou zp sobilostí k právním úkon m nebo osoby,
které jsou této zp sobilosti zbaveny. Sout že se nemohou ú astnit osoby, které jsou
v pracovním i obdobném pom ru k organizátorovi, jakož i k dalším spole nostem
zapojeným do Sout že, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.
Ú astníci se Sout že ú astní s v domím, že nemohou požadovat výhry v celkovém
rozsahu ani v jednotlivých p ípadech v hodnot vyšší nebo ve v tším množství, než
jaké ur í organizátor, ani nejsou oprávn ni požadovat na místo výher pen žité
pln ní. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

6/ Zp sob ur ení a p edání výher
Do losování o výhry bude za azen každý, kdo ádn zakoupí vstupenku na jednotlivé
mistrovské utkání v sezon 2008/09 (viz bod 2). Z t chto sout žících budou p i
každém utkání vylosováni t i výherci, kte í obdrží drobné dárky od organizátora a
postoupí do hlavního losování. K t mto díl ím výherc m budou do hlavního losování
p idání všichni majitelé permanentních vstupenek. Losování celkových výherc
prob hne poslední domácí utkání v nadstavbové ásti (organizátor up esní
v pr b hu sout že). Výherci budou telefonicky, nebo písemn informováni o výh e a
zp sobu jejího p edání, a to na telefonní íslo, i adresu uvedenou organizátorovi.
Výherci budou zve ejn ny na www.stadionbydzov.wz.cz. Nespln ním povinností
uvedených v tomto lánku pravidel a povinností uvedených v láncích 7/ a 8/ pravidel
ztrácí ú astník nárok na výhru.
7/ Souhlas s použitím osobních údaj
Sout že

a nakládání s osobními údaji ú astník

Zakoupením vstupenky vyslovuje každý ú astník sv j souhlas s použitím
poskytnutých osobních údaj pro ú ely identifikace ú astníka, jeho zapojení
do Sout že a p edání výhry. Ú astníci Sout že nejsou povinni sd lit Organizátorovi
své osobní údaje, v takovém p ípad však nebudou za azeni do losování o ceny.
Ú astí v Sout ži každý ú astník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která
vyplývají ze Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údaj je dobrovolné a
že má právo k p ístupu k t mto údaj m, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími
z ustanovení § 11 a § 21 Zákona. Ú astník má právo poskytnutý souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údaj odvolat, a to formou dopisu zaslaného na
adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je ú inné okamžikem doru ení
Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak p ed jejím
p evzetím výhercem. Ú astník dává souhlas k tomu, že v p ípad výhry m že být
zve ejn no jeho jméno a bezplatn využity a ve ejn ší eny jeho osobní atributy
/fotografie, písmo, hlas, apod./ v souvislosti s touto Sout ží. Osobní údaje sd lené
ú astníky Sout že slouží výlu n k identifikaci výherc Sout že. Organizátor získané
osobní údaje ú astník Sout že žádným dalším zp sobem nezpracovává a ani je
nevyužívá pro své marketingové ú ely. Organizátor osobní údaje ú astník Sout že
nikomu nezp ístup uje ani nesd luje.
8/ Všeobecné podmínky
Organizátor si vyhrazuje právo zm nit podmínky i pravidla této Sout že (s výjimkou
zm n, které by mohly mít vliv na rovné postavení ú astník sout že), p ípadn
Sout ž zastavit, p erušit i odložit. Tato sout žní pravidla jsou k dispozici v sídle
Organizátora.

V Nové Bydžov

dne 11.03. 2008

