Všeobecná soutěžní pravidla dětské vánoční soutěže
I.

Pořadatel a organizátor soutěže

1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Leo Express s.r.o. se sídlem Praha
3, Řehořova 908/4, PSČ 13000, IČO: 06661572, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C 286532 (dále jen
„pořadatel“).
2. Soutěž je zveřejněna v dětském časopise Leopold (dále jen „soutěž“), který je
distribuován na palubách vlaků Leo Express.
II. Termín a lokalizace
1. Soutěž probíhá od 21. listopadu 2018 do 12. prosince 2018 do 23:59 hodin. Soutěž
začíná okamžikem distribuce dětského časopisu Leopold na vlaky Leo Express (dále jen
„doba trvání soutěže“).
2. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska a Polska.
III. Podmínky účasti v soutěži
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (v případě mladších osob je
účast možná prostřednictvím jejich zákonného zástupce) a s doručovací adresou v
České republice, mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen
„soutěžící“). Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou.
2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní
partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále
veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby
výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
IV. Princip soutěže
1. Principem soutěže je vyluštit křížovku v dětském časopise Leopold dostupném na
palubách vlaků Leo Express v době trvání soutěže a odeslat správnou odpověď na
emailovou adresu: soutez@le.cz. V emailové zprávě musí být napsáno také jméno,
příjmení, adresa a telefonní číslo soutěžícího.
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2. Výherce soutěže bude vyhlašovatelem soutěže losován, přičemž výhra mu bude
oznámena dne 13.12.2018 e-mailovou zprávou nebo telefonicky na adresu či telefonní
číslo uvedeném v zaslaném řešení.
V. Odměny a výhry v soutěži
1. Pro 10 výherců jsou připraveny hry od společnosti Hasbro. Jedná se o hry: Twister,
Hádej kdo?, JENGA, Fantastic Gymnastics, Perfection, Bed bugs, Monopoly Junior,
Monopoly Cheaters, Operace a Monopoly Junior Electronic Banking.
2. Pro 4 výherce jsou připraveny zásilky z Knihozemě v podobě těch nejzajímavějších
knižních titulů pro děti a mládež. Jedna zásilka obsahuje 12 knih, konkrétně se jedná o
tituly: Harry Potter: Cesta dějinami čar a kouzel, Nikdyuš, Gerda: Příběh velryby, Odd a
Mraziví obři, Senzační sbírka zvířat doktora Proktora, Valentýnka a narozeniny , Zápisky
z Rosewoodu 01: Princezna v utajení, Zvířecí architekti, Franklinova létající knihovna,
Tajemství starého domu, Timeless: Zachránci nového času, Kostík hledá přátele
3. V případě, že se do 17.12.2018 nepodaří kontaktovat výherce ani se výherce sám
neozve, ztrácí nárok na výhru a bude vylosován náhradní výherce, pro kterého platí
výše uvedené podmínky.
4. Pokud si výherce výhru nevyzvedne a výhra se vrátí na adresu pořadatele, nemá
výherce nárok na další zaslání a ztrácí nárok na výhru.
5. Od předání k expediční společnosti nezodpovídá pořadatel soutěže za zásilku s výhrou,
tudíž ani za její včasné doručení.
VI. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení,
odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu
soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných
případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže
zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít
pořadatel podezření, že soutěžící porušil, či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V
takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez
nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy
pořadateli soutěže.
2. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze
vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou
nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu
soutěže měnit druhy výher.
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3. Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke
zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
adresa, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení
soutěže, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je
nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní
údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na
Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v
případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného
zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých
osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.
4. Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je
oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu),
propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této
soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené
verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato
Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.
2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s
jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o
jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
3. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových
stránkách www.le.cz/deti a zároveň uložena v písemné podobě na adrese organizátora
soutěže, společnosti Leo Express s.r.o., Řehořova 908/4, 130 00 Praha.

V Praze dne 21. listopadu 2018.
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