Tvář Katky – Hlasování o titulku
Podmínky akce
1.

Pořadatel a podmínky

1.1

Pořadatelem soutěže “Tvář Katky – Hlasování o titulku” (dále jen Soutěž) je Burda International CZ
s.r.o., IČO: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Pořadatel).

1.2

Soutěž se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatele dostupnými
z burda.cz/dokumenty. Před účastí v Soutěži se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními
podmínkami a Zásadami ochrany soukromí dostupnými rovněž z burda.cz/dokumenty.

2.

Kdo se může Soutěže účastnit a kdo může vyhrát?

2.1

Soutěžícím se může stát každá osoba starší než 15 let, která souhlasí s těmito podmínkami a pošle
svůj hlas podle podmínek uvedených níže. Soutěžící mladší než 18 let svojí přihláškou potvrzuje, že
s její účastí v soutěži souhlasí i její zákonný zástupce.

2.2

Výhercem se stane šest soutěžících, kteří splnili podmínky účasti v Soutěži a budou náhodně
vylosováni redakcí časopisu.

3.

Co může soutěžící vyhrát?

3.1

Mezi šest výherců budou náhodně rozděleny tyto výhry:
(a)

poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup oblečení od britské značky F&F, které věnuje
společnost Tesco Stores. Počet takových výher je 3 (tři).
nebo

(b)

balení pracího gelu Surf od společnosti Unilever. Počet takových výher je 3 (tři).

3.2

Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za
veškeré případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny
vzniknout. Ceny jsou nepřenosné a nevyměnitelné.

4.

Jak se může soutěžící soutěže zúčastnit?

4.1

Účast v soutěži je zahájena vyplněním registračního formuláře uveřejněného na webové stránce
katka.cz, v souladu s instrukcemi u formuláře.

5.

Zpracování osobních údajů

5.1

V souvislosti s účastí v Soutěži budou zpracovávány osobní údaje soutěžících, jak je to popsáno v
Zásadách ochrany soukromí dostupných z burda.cz/dokumenty.

6.

Změny podmínek

6.1

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Soutěž částečně nebo zcela
zrušit, přerušit nebo prodloužit, bez udání důvodu. účastník v takovém případě nemá nárok na
jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto podmínek informuje Pořadatel o takové
změně účastníka na webových stránkách, kde byla vyvěšena předchozí verze podmínek nebo
emailem nebo sms zprávou. Účastník je povinen se se změnami podmínek seznámit.
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