
PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tato pravidla soutěže ‚Popelka‘ („Pravidla“ a „Soutěž“) vydává společnost 

ADINA-SVATEBNÍ CENTRUM s.r.o., IČO: 267 02 355, se sídlem Jirsákova 84/4, 196 00 Praha 9 –
Třeboradice („Společnost“):

Definice

Pro účely těchto Pravidel mají následující pojmy následující význam:

„Den vyhlášení Soutěže“ znamená den, kdy Společnost publikuje Příspěvek na
svém Profilu.

„Instagram“ znamená  sociální  síť  Instagram,  dotupnou  mj.  na
webových stránkách: https://www.instagram.com/. 

„Profil“ znamená profil Společnosti na sociální síti Instagram 
pod názvem svatebni.centrum.adina, který je 
dostupný na webových stránkách: https://
www.svatebni-saty-adina.cz/soutez-popelka/
https://www.instagram.com/svatebni.centrum.adina/?
hl=cs.

„Příspěvek“ znamená první takové vizuální dílo, kterým na Profilu
publikuje  Společnost  výzvu  k účasti  na  Soutěži
formou příspěvku na svém ‚Feedu‘.

„Soutěžící“ znamená  účastník  Soutěže,  který  splní  veškeré
podmínky  stanovené  pro  účast  v Soutěži  těmito
Pravidly.

„Ukončení Soutěže“ 20.12.2021

1. Obecná ustanovení

Společnost  je  pořadatelem Soutěže,  a  to  za  účelem propagace  své  obchodní  činnosti  a  svého
Instagramového Profilu. 

Soutěž bude probíhat na Profilu Společnosti.

2. Soutěžní úkol

Soutěžní otázkou je V jaký moment jste se cítila jako Popelka? („Otázka“).

Počínaje Dnem vyhlášení Soutěže se může každý uživatel sociální sítě Instagram splňující podmínky
stanovené v článku 4. těchto Pravidel stát Soutěžícím tím, že:

přidá k Příspěvku komentář, ve kterém odpoví na Otázku („Komentář“);

označí v Komentáři instagramový profil patřící jiné fyzické osobě za předpokladu, že obě tyto osoby
(resp. jejich Instagramové profily) budou sledovat Profil Společnosti, a to až do okamžiku Ukončení
Soutěže.

3. Soutěžící

Soutěžícím se může stát fyzická osoba ve věku minimálně 18 let s doručovací adresou na území
České republiky, která je registrována na sociální síti Instagram, má po celou dobu Soutěže aktivní
svůj účet na Instagramu a splní veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly.

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/svatebni.centrum.adina/?hl=cs
https://www.instagram.com/svatebni.centrum.adina/?hl=cs
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Soutěžící  se  zavazuje  dodržovat  veškeré  smluvní  podmínky  a  jiná  pravidla  Instagramu,  a  to
minimálně po dobu trvání Soutěže.

4. Výhra a způsob určení výherce

V Soutěži budou určeni:

1 (jeden) hlavní výherce, který vyhrává možnost výpůjčky 2 (dvou) kusů  společenských šatů dle 
výběru takového hlavního výherce, a to na kterékoliv provozovně Společnosti, a to pod podmínkou, 
že oba kusy společenských šatů budou vypůjčeny najednou („Výpůjčka“). Výpůjčka bude poskytnuta 
na 3 (tři) kalendářní dny (včetně dne vypůjčení a dne vrácení), a to za podmínek blíže specifikovaných 
Společností („Hlavní výhra“).

3 (tři) vedlejší výherci, z nichž každý získá slevu ve výši 50 % na půjčovné jednoho kusu 
společenských šatů dle výběru takového vedlejšího výherce, a to na kterékoliv provozovně 
Společnosti a za podmínek dle smlouvy o nájmu svatebních, společenských a pánských šatů, kterou 
Společnost používá pro půjčovaní společenských šatů během svého běžného obchodního styku 
(každá taková jedna výhra jako „Vedlejší výhra“).

Hlavní výhru a Vedlejší výhry (společně jako „Výhry“) mohou příslušní výherci uplatnit do
2 (dvou) let ode dne Ukončení Soutěže.

Na poskytnutí Výher nevzniká právní nárok. Výhry není možné vymáhat právní cestou anialternativně
plnit v penězích. Výhercům rovněž nevzniká nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži
nebo na jakékoliv jiné plnění ze strany Společnosti. 

5. Závěrečná ustanovení

Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout o pokračování Soutěže nebo Soutěž i bez uvedení důvodu
předčasně ukončit.

Společnost  si  vyhrazuje  právo kdykoli  změnit  tato  Pravidla.  Nové znění  Pravidel  bude účinné od
okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti.

Společnost  je  oprávněna  vyloučit  ze  Soutěže,  i  bez  předchozího  upozornění,  Soutěžícího,  který
porušil tato Pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má Pořadatel důvodné podezření
na porušení těchto Pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, a to bez povinnosti takové
porušení nebo důvodnost svého podezření jakkoliv prokázat.

Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována
provozovatelem sociální sítě Instagram.

Provozovateli  Instagramu  nevznikají  ve  spojení  s  touto  Soutěží  žádné  povinnosti  ani  práva  vůči
Soutěžícím a provozovatel Instagramu nemá žádné závazky vůči Soutěžícím.

Soutěžící  účastí  v  Soutěži  uděluje  pořadateli  svůj  souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů
poskytnutých za účelem účasti v Soutěži, předání Výhry či za jiným účelem spojeným se Soutěží a to
na dobu trvání  Soutěže a dále na období 6 (šesti)  měsíců po datu Ukončení Soutěže s tím,  že
poskytnutí  údajů  je  dobrovolné.  Správcem  osobních  údajů  je  Společnost.  Tento  souhlas  může
Soutěžící  kdykoli  odvolat  písemnou  formou  na  e-mailové  adina@adina.cz  či  na  adrese  sídla
Společnosti. Odvolání souhlasu je účinné do 3 (tří) kalendářní dnů od jeho doručení Společnosti.

Soutěžící účastí v Soutěži vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se k jejich dodržování. V
případě, že se Soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu
výherců na Profilu pořadatele.
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Tato Pravidla se zveřejňují na webových stránkách Společnosti na adrese: https://www.svatebni-saty-
adina.cz/ a účinnosti nabývají Dnem vyhlášení Soutěže.
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