
 

 

“Velká narozeninová soutěž SvětAndroida” 
 

O co hrajeme: 
Ceny v soutěži „Velká narozeninová soutěž“, jsou uvedeny na webových stránkách www.svetandroida.cz 

v článku k tomu určeném. 

 

 erm n soutěže: 
Soutěž prob há 7 dn , zač ná v ponděl  24. ledna 2011 a konč  v neděli 30. ledna 2011.  

 

 ravidla soutěže: 
 ro účast v soutěži je nutné dodržet pravidla popsaná na webu SvetAndroida.cz v části “Jak soutěžit?”. 

SvětAndroida.cz si vyhrazuje právo vy adit ze soutěže soutěž c  nespl uj c m p ede lá pravidla. 
Výherci soutěže se o svých výhrách dozvěd  skrze e-mail, a sice od zástupce redakce SvetAndroida.cz. 

 okud výherce nezareaguje na informaci o výh e, zaslané skrze e-mail do   dn , o nárok na výhru 

p icház  a vylosován bude dodatečný výherce.  
 

  edán  cen: 
V tězové budou uvedeni vždy na webových stránkách serveru www.svetandroida.cz, a to jeden den po 

ukončen  soutěže. K p edán  cen dojde osobně nebo po tou a to nejpozději do 30 dn  ode dne vyhlá en  

výherc .  
 

Obecná ustanoven  
  účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovn m či obdobném vztahu s organizátorem 

soutěže nebo poskytovatelem výher, nebo osoby bl zké těmto osobám  ust.       zákona č.  0      Sb., 
občanského zákon ku, v platném zněn   či osoby p  mo či nep  mo spolupracuj c  na této soutěži.  okud 

by p esto do lo k tomu, že v tězem některé z cen se stane osoba uvedená v odst.   tohoto hern ho  ádu, 

jsou provozovatelé oprávněni odebrat takovému výherci výhru.  čast  v této soutěži účastn ci souhlas , že 

v p  padě výhry organizátor soutěže má právo využ t jejich osobn ch údaj , obrazových a zvukových 
záznam  týkaj c ch se účastn k  nebo jejich projev  osobn  povahy (fotografie, p smo, hlas apod.  pro 

reklamn  a marketingové účely. SvětAndroida.cz neposkytne telefonn  č slo a e-mail t et m stranám a tyto 

kontakty nebudou sloužit pro zas lán  obchodn ch nab dek p  padně e-mail  charakteru odpov daj c mu 
spamu. Výjimku tvo   pouze výherce, jehož kontaktn  údaje si SvětAndroida.cz vyhrazuje právo využ t 

zp sobem, aby bylo možné výherce kontaktovat s informac  o výh e a aby byla zaji těno p edán  aktivace 

výhry. Jména výherc  mohou být uve ejněna v medi ch a na  nternetu. Výherce nen  povinen výhru 

p ijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhán  výhry soudn  cestou je vyloučeno. 
Výhru nelze směnit za hotovost. Jeden výherce sm  vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve vý e 

popsané soutěži. 

 ravidla soutěže vstupuj  v platnost v den jejich uve ejněn  na internetových stránkách 
www.svetandroida.cz. Soutěž c  s pravidly souhlas  a zavazuj  se zúčastnit se soutěže v souladu s těmito 

pravidly. 

Organizátor soutěže má právo rozhodnout o v ech otázkách týkaj c ch se soutěže dle vlastn ho uvážen , 
jeho rozhodnut  je konečné a závazné. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, 

p eru it, změnit nebo zru it soutěž. Ostatn  vztahy výslovně neupravené těmito oficiáln mi pravidly se   d  

platným právem  eské republiky. 
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