PRAVIDLA SOUTĚŽE: Vánoční soutěž o karty na benzin nebo naftu
Pořadatel soutěže
●

Galerie Teplice s.r.o., se sídlem: Washingtonova 1624/5, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 07707738, DIČ: CZ07707738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze. (dále jen „Pořadatel“)

Termín a místo konání soutěže
●

Soutěž probíhá denně v termínu od 21. 11. 2022 do 18. 12. 2022 pouze v OC Galerie Teplice.
Výherci budou vyhlašováni a současně kontaktováni po každé adventní neděli, tedy
v termínu od 28. 11. 2022 do 19. 12. 2022.

Pravidla pro získání TANKARET EASY ZDARMA jako odměny v soutěži za nákupy
Nakupte nad 1.000 Kč a soutěžte o TANKARTY EASY v hodnotě 2.500 Kč do celé sítě ORLEN
BENZINA souladu s těmito Pravidly:
●
●
●
●
●
●
●

●

Registrovat lze účtenky ze všech obchodů, restaurací i kaváren v Galerii Teplice vyjma
supermarketu Lidl (Lidl účtenky nelze registrovat).
Soutěž se nevztahuje na účtenky za nákup dárkových poukázek OC Galerie Teplice na
Informacích.
Soutěžní účtenka musí být v hodnotě minimálně 1.000,- Kč, účtenky se nesčítají a každý
nakupující může registrovat libovolný počet účtenek (= formulářů).
Do soutěže se lze zapojit v termínu od 21. 11. 2022 do 18. 12. 2022, po každé adventní
neděli vyhlásíme 1 vítěze, který získá 1x nabitou TANKARTU EASY v hodnotě 2.500 Kč.
Vyplněnou SOUTĚŽNÍ KARTU odevzdejte do soutěžního boxu u Informací a pečlivě si
uschovejte účtenku.
Pro převzetí výhry bude muset každý vítěz předložit soutěžní účtenku v souladu s Pravidly, v
opačném případě výhra propadá.
Pořadatel je kdykoliv v průběhu soutěže oprávněn změnit Pravidla i podmínky soutěže a
dobu jejího trvání. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv celou soutěž i bez uvedení důvodu
zrušit, odložit či přerušit. To vše bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Veškeré výhry v
soutěži jsou právně nevymahatelné.
Zapojením se do Vánoční soutěže vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a
souhlas s Pravidly soutěže.

Informace pro účastníky soutěže
●
●
●

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 15 let.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci stánku Informací OC Galerie, kteří se podílí na
realizaci, rodinní příslušníci a osoby blízké Pořadateli soutěže.
Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu
s Pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo
bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhody v podobě
TANKARET EASY.

●

TANKARTY EASY jako odměnu v soutěži za nákupy je nutné si převzít osobně na Informacích
nejpozději do 14 dnů od vyhlášení a kontaktování vítěze. Při nevyzvednutí výhry v termínu
odměna propadá.

Podmínky a závěrečná ustanovení
●

●
●

●
●

Každý účastník soutěže je povinen seznámit se s těmito Pravidly, která se pro něj účastí
v soutěži stávají závaznými. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný
souhlas s jejími Pravidly. Účastník dále souhlasí, že Pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu
rozhodne, bezplatně uveřejňovat foto příspěvek soutěže včetně podobizen či fotografií
účastníka ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele.
Vyplacení peněžitého plnění výměnou za TANKARTY EASY není možné.
Pořadatel je kdykoliv v průběhu soutěže oprávněn změnit Pravidla i podmínky soutěže a
dobu jejího trvání. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv celou soutěž i bez uvedení důvodu
zrušit, odložit či přerušit. To vše bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Veškerá zvýhodnění
formou TANKARET EASY jako výher v soutěži za nákupy jsou právně nevymahatelná. Na účast
v soutěži či na zvýhodnění formou TANKARET EASY jako výher v soutěži za nákupy nevzniká
účastí v soutěži právní nárok.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností
dle vlastního uvážení.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoliv rizika spojená s touto soutěží po vydání
TANKARET EASY výherci. Pořadatel nepřebírá vůči výherci žádné jiné závazky než stanovené
těmito Pravidly a výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než
uvedená v těchto Pravidlech.

V případě jakýchkoli nejasností či potíží se účastníci soutěží mohou obrátit na Pořadatele s
dotazem na Informacích OC Galerie Teplice, na e-mailovou adresu info@galerieteplice.cz nebo na
telefonní číslo +420 417 968 102

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

