
SVÍTÍCÍ DRON S OVLÁDÁNÍM GESTY RUKY 2,4 GHz - soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE SPOLEČNOSTI BONY plus

I. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost BONY plus s.r.o., se sídlem Veľká
Okružná 17,
010 01 Žilina, IČO 47089105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Žilině, spisová značka SRO 58959/L (dále jen
„pořadatel“).

II. Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě
Facebook v době od 8. května 2021 do 12. května 2021 do půlnoci.

III. Organizátor soutěže a zpracovatel osobních údajů

Weboo s.r.o., IČ 02636239, sídlo: Husinecká 903/10, Praha 3, 13000

IV. Účastníci soutěže
1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací

adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě
FACEBOOK, má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK profil, a
splní stanovená pravidla soutěže. Soutěžící využívající k soutěži svůj
FACEBOOK účet musí splňovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK
uvedená na https://www.facebook.com/legal/terms (dále jen
„Soutěžící“).

2. Účast v soutěži prostřednictvím jiné osoby je vyloučena.

V. Pravidla soutěže a způsob určení vítězů
1. Soutěž probíhá v komentářích pod soutěžním příspěvkem, přičemž každý

soutěžící může soutěžit pouze jednou. Organizátor zveřejní na
FACEBOOK stránce bonyplus.cz (https://www.facebook.com/bonyplus.cz)
dne
8. května 2021 soutěžní příspěvek v následujícím znění:

“ SOUTĚŽ SVÍTÍCÍ DRON "
Soutěžte o DRON OVLÁDÁNÝ GESTY RUKY!
Vytáhněte své dítě od počítače ven. Zalétejte si společně s dronem venku a
užijte si nezapomenutelné chvíle!
Zapojení do soutěže je jednoduché, stačí dát like na příspěvek a do
komentářů nám napsat, jak daleko si myslíte, že se od vás může dron při
létání vzdálit.

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/bonyplus.cz


Ze správných odpovědí, poté vybereme tři výherce.
1. výherce vyhraje dron, 2. získá 60% slevu na dron a 3. výherce obdrží 30%
slevu na dron.
Soutěž končí ve středu 12.5.2021 ve 23:59.
Pravidla soutěže naleznete na www.bonyplus.cz.

2. Soutěžící se do soutěže automaticky přihlásí vložením komentáře pod
soutěžní příspěvek.
3. V soutěži budou vybráni 3 výherci odbornou porotou, která stanoví, které
komentáře jsou nejlepší.
1. výherce obdrží jeden svítící dron z e-shopu www.bonyplus.cz.
2. výherce obdrží 60% slevu na dron z e-shopu www.bonyplus.cz.
3. výherce obdrží 30% slevu na dron z e-shopu www.bonyplus.cz.

Vyhodnocení výherců soutěže proběhne do 3 pracovních dnů od ukončení
soutěže, tj. v čase od 13.5.2021 do 17.5.2021. V rámci soutěže probíhající na
sociální síti FACEBOOK, budou výherci vybráni společností Weboo s.r.o.

4. Kontaktování výherců soutěže proběhne do 3 pracovních dnů od ukončení
soutěže, tj. v čase od 13.5.2021 do 17.5.2021. Výherci soutěže budou
kontaktováni formou odpovědi na svůj vítězný komentář pod příslušným
soutěžním příspěvkem, ve kterém bude označen jeho FACEBOOK profil a
bude vyzván ke sdělení svých kontaktních údajů do soukromé zprávy
FACEBOOK stránek spravovaných pořadatelem v rozsahu: jméno, příjmení,
telefonní číslo, email a kontaktní adresa. Pokud vítěz nebude do tří dnů od
oslovení Pořadatelem prostřednictvím soukromé zprávy reagovat (potvrzení
nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá a novým vítězem se
stává jeho náhradník.

5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výhry. Nenese
žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním
výhry. Výhru není možné reklamovat.

6. Výhru nelze alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

VII. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

Účastí v soutěži uděluje Soutěžící Pořadateli souhlas se zpracováním všech
jím poskytnutých osobních údajů pro účely soutěže. Poskytnutí údajů je
dobrovolné. Údaje bude zpracovávat Pořadatel po dobu potřebnou k
uskutečnění soutěže. Soutěžící má práva podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména právo přístupu k osobním
údajům, právo na opravu osobních údajů, ve stanovených případech právo
požádat o vysvětlení a právo požadovat odstranění závadného stavu.

VIII. Společná ustanovení

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bonyplus.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR1IvlAuHkAc9zDAkwepxirtgk-HM2RzyoJzy8XVZGop0zzzoMcnYVnUCH4&h=AT3c1jBx9T_Ujtuzga5IWgLQsPsG0AYsDBU5K-NxPM4m9MmwL_To_vAjDxGG6Ydw_Bj4HWH-O73Jn7RWn5HqZDDNTNt1f70MpNneVlt3DfKPrZv1EcEsizfFlI2k7EJqQM1v&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0jbsjyKVGrOj2M9O1gVhPgwJpkrjcm-1o047zwMsgSoh3eIJG4W6zicOBhsVzAUKcTsF5TUeGCtGzflvwfFICZ_5zEKa4vkshb1yMstNykwU_cUYHLPLcze13jRF64IWz0Xdlzqw2ujT85XXFdXkUrQbsH2ObhMOFKoK36o61Kfobqfyk
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1. Účastí v soutěži projevuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se
tato pravidla důsledně dodržovat.

2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly
ztrácí Soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky
posuzuje Pořadatel.

3. Pořadatel může kdykoli soutěž změnit, zrušit nebo upravit její pravidla. Je
výhradně oprávněn rozhodnout s konečnou platností o všech záležitostech
týkajících se soutěže.

4. Výsledek Soutěže je konečný, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v
soutěži nebo výhry soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

5. Provozovatel sítě Facebook se neúčastní na pořádání soutěže.

Ve Zlíně dne 30. dubna 2021

BONY plus s.r.o.


