ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Soutěžte o Playbulb“
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem a pořadatelem soutěže „Soutěžte o o Playbulb" (dále jen
„Soutěž“) je společnost Fripito Corp., 5348 Vegas Drive #991, Las
Vegas, NV, 891 08 (dále jen „Organizátor“).
2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž je vyhlášena na v termínu od 12. 12. 2014 do 23. 12. 2014 (dále
jen „Doba konání soutěže“).
4. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se smějí zúčastnit fyzické osoby s plnou způsobilostí k právním
úkonům. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném
vztahu k organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této
Soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu
osob blízkých.
Účast v soutěži není zpoplatněna.
5. MECHANIKA SOUTĚŽE
Soutěž je založena na principu kvízové soutěže, tedy zodpovězení
otázky “Odkud je vyfocen Karlův most na 5. fotografii (v pořadí pátá
fotografie) v průvodci “Okouzlující Praha” a kdo je autorem fotky?”
Odpověď na položenou otázku najde účastník soutěže v průvodci
Okouzlující Praha v aplikaci Fripito, která je určena pro chytré mobilní
telefony a tablety. Aplikace Fripito je možné stáhnout zdarma z platformy
AppStore nebo Google Play a průvodce “Okouzlující Praha” je v době
konání soutěže také přístupný zdarma.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo splňuje její podmínky, najde
odpověď na otázku a odešle prostřednictvím formuláře na webové
adrese http://fripito.cz/soutez-playbulb .
Postup:
1. Účastník soutěže navštíví platformu AppStore nebo Google Play (dle
typu svého mobilního zařízení) a stáhne si zdarma aplikaci Fripito do
svého chytrého telefonu nebo tabletu.

2. Účastník soutěže najde průvodce “Okouzlující Praha” v Obchodě
aplikace a tohoto průvodce bezplatně stáhne a otevře. Listováním
najde pátou fotografii v tomto průvodci a v textu pod fotografií najde
odpověď na obě části uvedené otázky, tj. místo, odkud je vyfocen
Karlův most i jméno autora fotografie.
3. Zjištěný název fotografie vyplní jako odpověď do soutěžního
formuláře na webové stránce fripito.cz spolu se jménem autora.
4. Ze správných odpovědí došlých prostřednictvím formuláře bude
vybrána v pořadí 10., 50. a 120. odpověď a účastníci soutěže, kteří
tyto správné odpovědi zaslali, se stanou vítězi první, respektive druhé
a třetí ceny.
6. VÝHERCI
Soutěž začíná dne 12. 12. 2014 v 09:01 hod. a končí 23. 12. 2014 ve
23:59 hod. V soutěži může soutěžící, v případě, že zaslal správnou
odpověď a jeho email byl doručen prostřednictvím webového formuláře
(na fripito.cz/soutez-playbulb) v pořadí 10., 50. nebo 120., vyhrát
některou ze tří cen uvedených v odstavci 7.
7. VÝHRY
1. cena MiPow Playbulb™ Lite LED Bluetooth žárovka s
reproduktorem http://www.easystore.cz/mipow-playbulb-litewhite.html. Cenu do Soutěže poskytla společnost Easystore
(www.easystore.cz).
2. cena MiPow Playbulb™ Candle chytrá LED Bluetooth svíčka
http://www.metrostore.cz/batohy-a-tasky/hex-supply-gear-batoh-2843.
Cenu do Soutěže poskytla společnost Easystore (www.easystore.cz).
3. ručně vyráběný popruh na fotoaparát White Navajo http://
www.imostrap.com/imo_camera_strap_p/ne019.htm. Cenu do
Soutěže poskytla společnost Imo (www.imostrap.com).
8. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci soutěže budou oznámeni na Facebook stránce “Fripito”
24. 12. 2014, nejpozději však 7 dní po skončení soutěže.

9. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
Výherci budou kontaktováni na e-mailových adresách, které použili pro
zaslání svých odpovědí při vstupu do soutěže.
Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR, a to nejpozději do 6
týdnů od ukončení soutěže. V případě, že zaslaná výhra nebude
soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu pořadatele, bude možné ji
vyzvednout na adrese organizátora soutěže nejpozději 10 týdnů po
ukončení soutěže, poté výhra propadá ve prospěch organizátora. Výhry
účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora
nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora.
Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení
oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení
výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo
poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele
poštovních služeb či jiného doručovatele.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v
plném rozsahu.
Organizátor nehradí výdaje a náklady výherců spojené s čerpáním výhry
nebo jejím nevyužitím (cestovní náklady, stravné, pojištění aj.).
Organizátor nenesou žádnou zodpovědnost za problémy s internetovým
připojením, síťovým, hardwarovým či softwarovým vybavením/
příslušenstvím znemožňujícím soutěžícím korektní a včasnou účast
v soutěži.
Organizátor si vyhrazují právo ze Soutěže vyloučit soutěžící, kteří
porušili podmínky soutěže, poskytli nepravdivé či neúplné informace
nebo se do jejího průběhu zapojili ilegálním způsobem.
Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani
místo nich požadovat jiné plnění.
10. OSOBNÍ ÚDAJE
Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová
adresa a za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry
v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora,
pořadatele.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí se
zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích
prostředcích a na webových stránkách organizátora a pořadatele.
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v
plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány.
Pořadatel/organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat
i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou
formou na adresu sídla pořadatele/organizátora, a dále práva dle § 21
zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej
týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a
organizátorovi.
11. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky
soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez
náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu fripito.cz.
Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé
nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu
napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání
dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě
jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či
mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či
podmínkami.
Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k
elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím,
že poskytuje své informace organizátorovi soutěže, a nikoliv elektronické
sociální síti Facebook.
V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí
právním řádem České republiky.
V Praze dne 11. 12. 2014

