Honba za pokladem s Farnellem (dále jen „soutěž“)
Podmínky

1. Honbu za pokladem s Farnellem (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Premier Farnell UK
Limited s obchodním názvem Farnell 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ Anglie (dále v textu
označovaná jako organizátor) za následujících podmínek.
2. Účastí v této soutěži všichni soutěžící (dále „soutěžící“) potvrzují, že si tyto podmínky přečetli,
přijali je a souhlasí s tím, že jimi budou vázáni. Doporučujeme, aby si soutěžící tyto podmínky
před účastí v soutěži osvěžili a aby si vytiskli a bezpečně uschovali jejich kopii. Organizátor si
vyhrazuje právo tyto podmínky čas od času pozměnit. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas
soutěžících s dodržováním těchto čas od času prováděných změn.
3. Soutěže se může zúčastnit každý účastník (v souladu s podmínkami soutěže) z Belgie,
Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Izraele, Litvy,
Lotyšska, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska,
Švýcarska a Turecka. Soutěžící, kteří nesplňují některý z požadavků stanovených ve
smluvních podmínkách nebo se nepřihlásí k soutěži z těchto zemí či oblastí, budou z účasti
vyloučeni.
4. Účast v soutěži není podmíněna žádným nákupem.
5. Všechny časy uvedené v těchto podmínkách vycházejí z britského časového pásma (časové
pásmo GMT).
6. Za přihlášky, které nebyly z jakéhokoli důvodu doručeny, ať už v důsledku technické chyby,
nečitelnosti nebo vlivem zásuvných modulů nainstalovaných v zařízení soutěžícího, jež mohou
blokovat příchozí informace či ovlivnit výsledky soutěže, nenese organizátor žádnou
odpovědnost.
7. Soutěž bude probíhat od 14. června 2022 0:01 (britského času) do 17. Srpna 2022 23:59
(britského času). („Soutěžní kampaň“), soutěže zveřejněné na internetových stránkách soutěže
se smí zúčastnit jakýkoliv způsobilý soutěžící.
8. Soutěž bude probíhat v tomto formátu:
a. Zaregistrujte se do 5. 7. 2022, protože po tomto datu nebudou přijímány žádné
přihlášky.
b. Cíl soutěže: Účastníci musí sbírat indicie, které jim budou zasílány e-mailem každý
týden v období od 6. července do 2. srpna 2022. Po sdělení a shromáždění všech
indicií musí účastníci správně odpovědět na kvíz, který bude k dispozici od 2. do 15.
srpna 2022, aby měli šanci vyhrát jednu z cen.
9. Soutěžící se smí soutěže zúčastnit po vyplnění jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailové
adresy a přezdívky do registračního formuláře a po vyjádření souhlasu se zásadami ochrany
osobních údajů a podmínkami soutěže vydanými společností Farnell.
10. Soutěžící musejí být starší 18 let.
11. Soutěžící se smí účastnit a vyhrát pouze s využitím vlastních dovedností, inteligence
a znalostí. Použití (nebo podezření na použití) automatického zdroje, robota, výpočetního
systému nebo srovnatelného způsobu k hraní hry bude považováno za neoprávněnou účast,
za kterou organizátoři mohou soutěžícího bez oznámení vyloučit z možnosti získání cen
a z další účasti.
12. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizací ve veřejném sektoru a (vládní) úřední
osoby.
13. Zaměstnanci, vedoucí pracovníci a akcionáři jakékoli společnosti ze skupiny Premier Farnell
Group, jakož i jejich přímí příbuzní (rodiče, sourozenci, manželé/manželky, partneři a děti)
nebo zástupci a/nebo jakékoli osoby, které se podílejí na organizaci soutěže, se nemohou
soutěže zúčastnit.
14. Porota určí celkem 10 vítěze z výše uvedených zemí. Za 10 nejlepší odpovědi bude uděleno
10 cen. Kritéria, podle kterých porotci vyberou nejlepší odpovědi, jsou hodnota a kreativita.
První cena bude udělena nejlepší odpovědi, druhá cena bude udělena druhé nejlepší odpovědi
a třetí cena bude udělena třetí nejlepší odpovědi atd. Každý výherce bude vybrán do 28 dnů
po skončení soutěžní kampaně.

15. Vítěze vybere porota ve složení Morgane Rocheová, regionální marketingová manažerka
společnosti Farnell, a Sally Wenhamová, marketingová manažerka značky. Rozhodnutí
organizátora je konečné a nebude přihlíženo k žádným písemným připomínkám.. Vyhlášení
vítězů proběhne 30. září 2022. Rozhodnutí organizátora je konečné a s případnými stěžovateli
nebude vedena žádná korespondenční komunikace.
16. Vítězové budou samostatně informováni e-mailem (na e-mailovou adresu zadanou soutěžícím
při přihlášení do soutěže) do 28 dnů od určení výherců. Aby vítěz mohl svoji výhru převzít, musí
potvrdit přijetí tohoto e-mailu do 28 dnů od obdržení informace od organizátora. Pokud vítěz ve
stanovené lhůtě neodpoví, bude to považováno za zřeknutí se nároku na výhru a na základě
stejných kritérií hodnocení bude vybrán jiný vítěz.
17. Všichni vítězové výher by měli svou výhru obdržet do 28 dní po potvrzení přijetí na e-mailovou
adresu, kterou účastníci poskytli při přihlášení do soutěže.
18. Soutěžní výhry jsou následující:

100 e-poukazů od společnosti Amazon v hodnotě 50 GPB/EUR (nebo ekvivalent v místní
měně) (1 e-poukaz na výherce)
Celková hodnota cen: 5000 EUR

19. Výhry nejsou směnitelné ani proplatitelné a nebude za ně nabízen žádný hotovostní ekvivalent.
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Vícenásobné přihlášení jedné osoby není přípustné. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit
všechny výhry vhodným ekvivalentem. Doručení výhry se tak může opozdit, nebo může být
doručena její náhrada.
Účastníci musí pořadateli poskytnout svou e-mailovou adresu, aby mohl pořadatel zaslat cenu,
jakmile bude výherce informován o své výhře. Je třeba, aby soutěžící poskytl všechny údaje
do 28 dnů.
Organizátor si vyhrazuje právo ověřit před odesláním výhry způsobilost jakéhokoli účastníka
(jak je popsáno níže) a může vyžadovat předložení dokladu totožnosti a prokázání věku. Pokud
bude mít organizátor podezření na podvod nebo pochybení nebo pokud bude zjištěno, že
soutěžící nesplňuje požadavky na způsobilost uvedené v těchto podmínkách, výhra nemusí být
vydána nebo může být odebrána a může být vybrán jiný vítěz.
Organizátor si vyhrazuje právo dle svého uvážení odvolat nebo pozměnit soutěž nebo
prodloužit dobu jejího konání. Organizátor za žádné takové odvolání nebo pozměnění soutěže
neponese odpovědnost.
Soutěžící souhlasí, že ponese odpovědnost za všechny platné daně, cla nebo další poplatky
splatné v souvislosti se všemi výhrami.
Do soutěže se nesmí zapojit soutěžící, kteří by svou účastí uvedli organizátora a/nebo sebe
sama do situace, která je v rozporu s jakoukoliv smlouvou (mimo jiné včetně jakékoliv pracovní
smlouvy), u níž je soutěžící jednou ze smluvních stran nebo která je v rozporu se zákonem,
nařízením nebo předpisem s platností zákona, který se vztahuje na soutěžícího nebo
organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo diskvalifikovat všechny odpovědi, které byly
zadány v rozporu s touto podmínkou.
Organizátor respektuje zásady zaměstnavatelů, které zakazují přijímání takových výher
zaměstnanci. Vítěz musí získat písemné potvrzení od vedoucího pracovníka svého
zaměstnavatele (v případě potřeby), které jej opravňuje k přijetí výhry.
Organizátor přistupuje zodpovědně k ochraně osobních údajů soutěžících. Osobní údaje, které
v souvislosti s touto soutěží získá, neposkytne za úplatu třetím stranám, ale použije je výhradně
pro potřeby této soutěže, pro vlastní průzkum trhu, rozvoj podnikání, pro statistické účely
a k propagaci služeb obchodního charakteru a produktů organizátora prostřednictvím e-mailu
za předpokladu, že soutěžící s tímto souhlasil. Podrobnější informace najdete v zásadách
ochrany osobních údajů společnosti Farnell na adrese http://cz.farnell.com/privacy-statement.
Aby měl vítěz nárok na výhru, musí souhlasit se zveřejněním své přezdívky v souvislosti
s obdrženou cenou.
Výhry nejsou dodávány se zárukami od organizátora a jsou dodávány pouze se zárukou
poskytovanou výrobcem nebo dodavatelem výhry. Organizátor tímto výslovně a v nejširším
rozsahu povoleném zákonem odmítá všechny další záruky nebo požadavky. Aniž by byla
dotčena obecná platnost předchozího ustanovení, organizátor se tímto zříká veškeré
odpovědnosti v souvislosti se soutěží nebo přijetím, použitím, kvalitou stavu, vhodností nebo
výkonností výhry, dokonce i když vyplývá z nedbalosti organizátora.
Organizátor se podle těchto smluvních podmínek nezříká odpovědnosti za smrt, zranění osob
nebo škody na majetku způsobené v důsledku jeho nedbalosti, za případná porušení části II

zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987 ani za žádné záležitosti, u nichž by zřeknutí se nebo
pokus o zřeknutí se odpovědnosti ze strany organizátora byly nezákonné.
29. Veškeré spory nebo nároky vyplývající z této soutěže či jejího předmětu nebo vzniklé
v souvislosti s nimi budou řízeny a vykládány v souladu se anglickými zákony. Soutěžící
vyjadřuje neodvolatelný souhlas s tím, že výlučnou pravomoc k řešení veškerých sporů nebo
nároků vyplývajících z této soutěže nebo vzniklých v souvislosti s ní budou mít anglické soudy.
30. Všechny dotazy týkající se této soutěže zasílejte na adresu wintergames@farnell.com

