
SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Úplná pravidla soutěže 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, která závazně upravují podmínky soutěže na stránkách www.easyhome.cz. Tato 
pravidla mohou být pozměněna pouze formou zveřejněných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátorem soutěže je společnost:

STARCON s.r.o.
Celetná 594/19, 110 00 Praha 1 
IČO: 260 12 570 
(dále jen „organizátor")

2. Termín konání soutěže: 01.03.2007 – 15.03.2007

3. Účast v soutěži:
- Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
- Účastník soutěže se musí pravdivě vyplnit své kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení , kontaktní e-mailovou adresu, 

jinak nebude zařazen do slosování)
- Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. 

Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, 
které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

4. Výherci a výhry v soutěži: 
- V soutěžích vyhrává každý z hráčů, který je vylosován organizátorem. 
- Losování provádí organizátor soutěže nejpozději do 24 hodin od ukončení soutěže. Množství a druh cen jsou vždy 

uvedeny v zadání soutěže.

5. Uplatnění výher v soutěži:
- Seznam výherců je umístěn na stránkách www.easyhome.cz  a  www.cbw.cz nejpozději do 72 hodin od vylosování.

- Seznam výherců soutěže je zveřejněn na stránkách www.easyhome.cz a www.cbw.cz pouze sedm dní (168 hodin) po 
umístění na webové stránky. 

- V seznamu vítězů je uvedeno přihlašovací jméno a příjmení výherce.

- Vítěz má právo přihlásit se o svou výhru zasláním e-mailu na adresu info@easyhome.cz, příp. info@cbw.cz do sedmi dnů 
(tj.168 hodin) po zveřejnění vítězů na webových stránkách. V případě nedodržení této doby ZTRÁCÍ VÝHERCE NÁROK 
NA VÝHRU! (Nevyzvednuté ceny může použít pořadatel v dalších soutěžích nebo na charitativní účely) 

- V e-mailu HLÁSÍM SE O CENU uvede výherce název soutěže, svoje přihlašovací jméno, heslo, jméno a příjmení, 
kontaktní adresu a číslo telefonu.

- U výherců mladších 15ti let musí být v e-mailu uvedeny kontaktní údaje jejich zákonného zástupce.

- Organizátor je oprávněn v případě nutnosti požádat výherce o kopii jeho občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti 
nebo o kopii občanského průkazu jeho zákonného zástupce. Tato kopie slouží pouze k zajištění nezbytných kroků při 
deklaraci nároku na výhru a nebude dále využívána k žádným jiným účelům.

- Organizátor ověří uvedené údaje se svojí databází. Po jejich ověření, nejpozději však do 10 dnů od doručení e-mailu, bude 
organizátor informovat výherce o způsobu, termínu a místě předání výhry.

6. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící svůj dobrovolný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

8. Organizátor soutěže je oprávněn pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit a v krajních případech odvolat, 
a to pouze v případě, nastanou-li závažné a mimořádné okolnosti, zásadním způsobem bránící řádnému průběhu soutěže.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně 
uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních 
materiálech organizátora po dobu 3 let od skončení této soutěže.

10. Soutěžící odesláním „soutěžní odpovědi“ uděluje organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže za účelem vyhodnocení soutěže 
a její propagace ve sdělovacích prostředcích.

11. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora. V případě, že se výhercem stane osoba, která je 
zaměstnancem organizátora, cena se neodevzdá. 
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