
Pravidla soutěže „Navrhni tričko a vyhraj Samsung Galaxy SIII”
 
1. O co hrajeme?
Ceny v soutěži „Navrhni tričko a vyhraj Samsung Galaxy SIII” jsou uvedeny na webových 
stránkách SvětAndroida.cz v článku k tomu určeném.
 
2. Cíl
Cílem soutěže je navrhnout nejlepší potisk trička, který se bude vztahovat k tématice OS 
Android. Výherci soutěže se stanou ti soutěžící, kteří získají za své návrhy nejvíce hlasů od 
ostatních zaregistrovaných účastníků soutěže.
 
3. Termín soutěže
Soutěž začíná v pondělí 14. května 2012 a končí ve čtvrtek 14. června 2012 (trvá tedy 31 dní).   
21. května 2012 budou na webu zveřejněny dosud zaslané návrhy a započne hlasování.
 
4. Návrh
Návrh potisku trička se umístí do předem připravené šablony. Může obsahovat maximálně 
6 barev (přechody jsou chápány jako další barva). Doporučená velikost je max. 36 x 38 
cm. Konečný návrh trička s potiskem musí být zaslán na e-mail: soutez@svetandroida.cz 
(nejpozději do 31. května 2012 - 23:59 hod.) V e-mailu je nutné uvést údaje navrhovatele 
(název návrhu, jméno, e-mail, telefon - tyto informace spadají pod ochranu osobních údajů) a 
souhlas s pravidly soutěže. Autor potisku trička souhlasí s libovolným komerčním využitím ve 
prospěch portálu SvětAndroida.cz.
 
5. Důležitá upozornění
Návrhy nesmí poškozovat značku SvětAndroida.cz ani společnost Samsung. SvětAndroida.cz 
si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící nesplňující pravidla. Zasláním soutěžního 
návrhu autor stvrzuje, že se jedná o jeho návrh a tudíž k němu vlastní všechna autorská práva. 
Počet návrhů, které může jeden soutěžící do soutěže odeslat, není omezen. Návrhy podléhají 
schválení redakce SvětAndroida.cz, následně budou uveřejněny na portálu SvětAndroida.cz. 
Každý může dát svůj hlas (podmíněn registrací) pouze jednomu návrhu. Soutěže se mohou 
zúčastnit pouze občané České a Slovenské republiky.
 
6. Informování o výhře a předání cen
Výherci budou uvedeni na webových stránkách serveru SvětAndroida.cz 
(www.svetandroida.cz), a to do 14 pracovních dní po ukončení soutěže. Současně budou 
informováni e-mailem některým ze zástupců redakce SvětAndroida.cz. Pokud výherce 
nezareaguje na informaci o výhře do 7 dnů, jeho nárok na výhru zaniká. Výhra pak připadá 
tomu, kdo se umístil nejblíže od daného místa. K předání cen dojde osobně nebo poštou 
nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení výherců.
 
 
 
7. Obecná ustanovení
Z  účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s 
organizátorem soutěže, poskytovatelem výher nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo 
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spolupracující na této soutěži. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má 
organizátor soutěže právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů 
týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) 
pro reklamní a marketingové účely. SvětAndroida.cz neposkytne osobní údaje o soutěžících 
třetím stranám a tyto kontakty nebudou sloužit pro zasílání obchodních nabídek, stejně tak e-
mailů charakteru odpovídajícímu spamu. Výjimku tvoří pouze výherce, jehož kontaktní údaje 
si SvětAndroida.cz vyhrazuje právo využít způsobem, aby bylo možné výherce kontaktovat 
s informací o výhře a aby bylo zajištěno předání/aktivace výhry. Jména výherců mohou být 
uveřejněna v médiích a na internetu. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou 
vyměnitelné. Výhru nelze směnit za hotovost. Pravidla soutěže vstupují v platnost v den jejich 
uveřejnění na internetových stránkách portálu SvětAndroida.cz. Soutěžící s pravidly souhlasí 
a zavazují se zúčastnit se soutěže v souladu s těmito pravidly. Organizátor soutěže má právo 
rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je 
konečné a závazné. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí 
platným právem České republiky.
 


