Princip soutěže:
V průběhu konání 63. Výroční konference České urologické společnosti (CUS) ČLS
JEP ve dnech 18. až 20. října 2017 se koná soutěž, do níž je možné se zapojit tím, že
na svém TW soutěžící publikuje tweet obsahující hashtag #cus17. Výherci budou
vylosováni zástupci ČUS pod dohledem notáře.
Ceny: viz článek 6 pravidel
PLNÝ TEXT PRAVIDEL
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Twitter ČUS
soutěž“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na
propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto
dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků
k tomuto dokumentu.
1. Pořadatel soutěže:
Česká urologická společnost ČLS JEP (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“),
organizační složka České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s., se sídlem Sokolská
31, Praha 2 120 26, IČ 00444359, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou
značkou L1190.
2. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost Influencer s.r.o., se sídlem Jateční 1434/9,
Praha, 170 00, IČ 045 99 489, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze.
3. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 18. 10. 2017 do 20. 10. 2017 (dále jen „doba konání
soutěže“) na území České republiky.
4. Soutěžící:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na
území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).
Soutěžící musí být účastníkem 63. výroční konference ČUS ČLS JEP.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky
pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává
se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli
soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným
marketingovým účelům.
5. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže na vlastním Twitter účtu
publikuje alespoň jeden tweet, ve kterém použije hashtag #cus17. Vítězové budou
určeni náhodně – bude se losovat pod dohledem notáře.
6. Výhra v soutěži, předání výhry:
Ceny v kategorii lékař, lékařka:
1. cena: Telefon iPhone 7 32 GB
2. cena: Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 WiFi
3. až 7. cena: Powerbanka Ravpower RP-PB043 Quick charge 3.0 20100mAh
Ceny v kategorii sestra, ostatní účastníci konference:
1. cena: Tablet Lenovo 10 16 GB
2. až 3. cena: Powerbanka Ravpower RP-PB043 Quick charge 3.0 20100mAh
Výherce bude oznámen na Twitter účtu společnosti (@CUS_CLS_JEP) a bude u toho
označen svým Twitter nickem. Pokud to bude možné, bude mu informace o výhře
zaslána také na e-mail, pod kterým je registrován v ČUS. Pokud do týdne
nezareaguje, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí. Pokud se výhru nepodaří
předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.
7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů
poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže
výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou
zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Výherci
soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §
12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi
uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních
materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.
7. Závěrečná ustanovení:
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže,
jehož chování či Twitter profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Twitter profil soutěžícího musí být veřejný po celou dobu trvání soutěže.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s
užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání
výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není
možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži
či výher právní cestou není možné.
Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci
(především funkčnost sítě). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž
zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje
právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde
ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě
dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává

okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo
konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v
soutěži.
Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
V Praze dne 25. 10. 2017
Úprava pravidel 25.10. - změna ve způsobu losování, nebude se losovat pomocí generátoru
náhodných čísel, ale z papírků s TW nicky všech soutěžících.

