Pravidla soutěže na sociálních sítích
Pořadatelem soutěže je Studio Damúza, o. p. s. se sídlem Karlova 223/26 116 65
Praha 1, IČ: 70099715
Tyto soutěže nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány ani
spravovány společností Facebook či Instagram a nijak s ní nesouvisí a platí
zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.
Soutěže se mohou zúčastnit osoby nad 18 let, které mají doručovací adresu na
území České republiky nebo Slovenské republiky.
Soutěžícím je osoba, která odpoví na komentář u soutěžního příspěvku (Facebook
nebo Instagram). Jeho odesláním souhlasí se zpracováním osobních údajů a s
pravidly této soutěže.
Výhercem soutěže se může stát osoba, která správně odpoví na danou soutěžní
otázku v komentářích pod soutěžním příspěvkem na facebooku nebo instagramu
KUK festivalu.
Za vyhlášení soutěže je považováno zveřejnění soutěžního příspěvku na facebooku
nebo instagramu KUK Festivalu.
Soutěž o vstupenky na KUK ve Vzletu končí na facebooku a instagramu 17.
listopadu v 18:00. Výherci budou kontaktováni skrze komentář během následujících
24h nebo v soukromé zprávě. Výherci jsou povinni řídit se na festivalu stanovenými
bezpečnostními pravidly týkající se situace COVID-19. Výherní vstupenky nelze
vrátit ani vyměnit za peníze.
Výherci budou vybráni náhodným vygenerováním čísla z počtu všech správných
odpovědí. (Pořadí se počítá od nejstarších po nejnovější).
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci
způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a
to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem
ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli
odškodnění či vypořádání.
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním
systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání
Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit,
změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či
vypořádání.

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími
právními předpisy České republiky.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních
podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých
Serverech.
Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 15.11.2021.

