Pravidla hry „Farma Pana Bůůů“ Obecná ustanovení
•

•

HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří,
Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, IČ: 40522962 (dále jen „Pořadatel“) vyhlašuje na webových
stránkách https://www.panbuuu.eu/ (dále “Webové stránky”) soutěž s tématem „Farma
Pana Bůůů“ (dále „Soutěž“).
Soutěž probíhá od 27. září 2017 0:00 hodin do 29. listopadu 2017 23:59 hodin (dále jen
„Doba trvání Soutěže“). Soutěž je rozdělena na pět herních kol.
1. kolo 27. 9. 2017 od 00:00 do 31. 10. 2017, 23:59
2. kolo 1. 11. 2017 od 00:00 do 7. 11. 2017, 23:59
3. kolo 8. 11. 2017 od 00:00 do 14. 11. 2017, 23:59
4. kolo 15. 11. 2017 od 00:00 do 21. 11. 2017, 23:59
5. kolo 22. 11. 2017 od 00:00 do 29. 11. 2017, 23:59

1. Mechanika soutěže, hodnocení
•
•

•
•
•
•
•

Podmínkou pro zařazení do Soutěže o výhru je registrace a kvalifikace účastníka.
Členové Hollandia Clubu jsou registrováni automaticky a pro účast v Soutěži jim stačí
souhlas s těmito pravidly hry „Farma Pana Bůůů“ a se Zásadami zpracování osobních
údajů.
Registrovaný účastník má 3 herní pokusy denně a má možnost získat bonusové herní
pokusy za kódy z jogurtů Pana Bůůů.
Cílem hry je v týdenním kole získat v jednom z herních pokusů alespoň 1000 bodů, tím se
účastník kvalifikuje do losování o 10 výher v daném týdnu.
Účastník ve hře ovládá figurku na traktoru a body získává za ujeté metry a sbírání
bonusových předmětů.
V jednom herním pokusu má účastník 3 životy. Pokud narazí do překážky, ztrácí jeden
život. Herní pokus nemá časový limit, končí ztrátou životů.
Stejný kód z jogurtů Pana Bůůů je současně uplatnitelný i ve věrnostním programu
Hollandia Clubu. Pro jeho uplatnění a sbírání bodů je třeba být zaregistrován v Hollandia
Clubu, kompletní registraci můžete provést na stránce: www.hollandia.cz/club.

2. Účastníci a účast v Soutěži
•

•
•
•

Účastníkem Soutěže může být člověk ve věku do 15 let s trvalým bydlištěm na území
České nebo Slovenské republiky, který se Soutěže účastní se souhlasem a
prostřednictvím přihlášení svého zákonného zástupce.
Každý účastník může soutěžit pouze pod jedním uživatelským účtem svého zákonného
zástupce.
Účastník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České nebo Slovenské
republiky nebo nemají zde trvalé bydliště, zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto
osobám blízké, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

3. Výhra, výherci a způsob určení výherců
•

Pořadatel věnuje do Soutěže celkem 50 výher, které budou rozdány v každém soutěžním
kole následovně:
o 10 x dárek s motivem Pan Bůůů

•
•

•

•
•

Výherci budou vyhlášeni na Webových stránkách vždy do 14 pracovních dnů od skončení
soutěžního kola.
Výherci budou o výhře vyrozuměni Pořadatelem nejpozději do 7 kalendářních dnů od
ukončení soutěžního kola zasláním zprávy na e-mail, který výherce uvedl při registraci.
Výherci budou Pořadatelem vyzváni ke sdělení kontaktních údajů za účelem doručení
výhry. V případě, že výherce nesdělí prostřednictvím e-mailu požadované kontaktní údaje
nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy Pořadatele nebo se Pořadateli
nepodaří doručit zprávu na e-mail uvedený soutěžícím při registraci, výherce ztrácí nárok
na předání výhry. Pořadatel nevylosuje žádného náhradního výherce.
Jestliže Pořadatel po obdržení kontaktních údajů zjistí, že výherce nesplňuje podmínky
stanovené v bodě 2 “Účastníci a účast v Soutěži”, Pořadatel tohoto výherce ze soutěže
vyřadí a nemusí určit náhradního výherce.
Výhry budou výhercům zasílány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do 30
dnů ode dne, kdy Pořadatel obdrží od výherce požadované kontaktní údaje.
Pořadatel neodpovídá za poškození výhry, zničení, ztrátu nebo doručení po lhůtě
stanovené v pravidlech soutěže vinou poskytovatele poštovních služeb.

4. Zpracování osobních údajů
•

•

Konkrétní úprava zpracování osobních údajů, včetně rozsahu, způsobu a účelu
zpracování, dále úprava práv účastníků, včetně způsobu jejich uplatnění, je obsažena
v Zásadách zpracování osobních údajů, s nimiž vyslovuje účastník v rámci své
registrace na Webových stránkách souhlas.

Zaregistrováním se do Soutěže vyslovuje účastník souhlas s těmito pravidly Soutěže a
zavazuje se k jejich dodržování a dále vyslovuje souhlas se Zásadami zpracování osobních
údajů.

5. Závěrečná ustanovení
•

•

Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této Soutěže včetně Doby trvání Soutěže.
Nové znění pravidel Soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na Webových
stránkách. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící
nemají v důsledku ukončení Soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených
nákladů, cenu či jiné plnění Pořadatele.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže.

V Praze dne 24.5.2018

