Pravidla ROZTANČENÉ SOUTĚŽE
Soutěž o sluchátka Sennheiser CX 680 Adidas
I. Obecná ustanovení
Pořadatelem soutěže je společnost PANTER spol. s r.o., zastupující značku Sennheiser
v České republice a na Slovensku, kontaktní adresa pro zasílání soutěžních odpovědí je
soutez@sennheiser.cz.
PANTER s.r.o. si jako pořadatel vyhrazuje právo rozhodnutí o zařazení správných odpovědí
do slosování soutěže s tím, že v každém kola bude vylosován jeden výherce. Zasláním
odpovědí na soutěžní otázky na výše uvedenou kontaktní adresu se soutěžící zavazuje
dodržovat pravidla této soutěže a současně poskytuje souhlas s využitím fotografických a
textových materiálů pro reklamní účely společnosti PANTER s.r.o.
II. Podmínky a průběh soutěže
Účast v soutěži je umožněna každému, kdo zašle správné odpovědi na dvě zadané otázky v
každém kole soutěže na výše uvedenou kontaktní adresu: soutez@sennheiser.cz.
Soutěžní otázky a termíny trvání jednotlivých kol budou zveřejněny každý týden v průběhu
taneční soutěže Taneční skupina roku 2014, a to vždy ve středu následujícího týdne.
Nesprávné odpovědi nebudou zařazeny do slosování.
Soutěž začíná ve středu 12. 3. a bude ukončena v úterý 13.5.2014.
Vyhodnocení odpovědí každého soutěžního kola a vylosování výherce sluchátek proběhne
vždy ve středu a jeho jméno bude uveřejněno spolu s vyhlášením otázek dalšího kola.
V každém kole bude vylosován jeden soutěžící, který obdrží výhru – 1 ks sluchátek
Sennheiser CX 680 Adidas. Výhry nejsou soudně vymahatelné a PANTER s.r.o. si vyhrazuje
právo soutěž předčasně ukončit.
III. Ceny soutěže
Ceny - sluchátka Sennheiser CX 680 Adidas - výhercům věnuje PANTER s.r.o., pořadatel
soutěže. Ceny si vyzvednou výherci osobně v kancelářích PANTER s.r.o. v Praze 4,
Bohuslava Martinů 7 ( v pracovní době) nebo se mohou dohodnout o předání výhry jiným
způsobem.
IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít jména a případné
fotografie výherců z předávání cen ve svých reklamních materiálech a na svých internetových
stránkách a facebooku. Každý, kdo odešle odpovědi na soutěžní otázky na výše uvedenou
kontaktní adresu, vyslovuje svůj souhlas s tím, aby pořadatel soutěže zpracovával jím
poskytnuté osobní údaje a materiály v souvislosti s touto soutěží.

