Pravidla soutěže
STATUT A PRAVIDLA SOUTĚŽE NA VYBERMIAUTO.CZ

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže spojené s programem Be Active
ve sportovním areálu H Centrum (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným
dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke
spotřebitelům na území České republiky.
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je sportovně relaxační areál H Centrum se sídlem Staré
Hradiště 197, PSČ 533 52, IČ: 25253361(dále jen „pořadatel“).
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky vždy v přesně stanoveném termínu
uvedeném v textu soutěže (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání
soutěže“).
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm
nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále také “účastník“ nebo
“soutěžící“). Každý soutěžící se smí účastnit soutěže jen jednou. V případě, že se
výhercem stane osoba, u které pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření
na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či
jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, cena nebude
předána.
4. Princip a podmínky soutěže
Účastník se zapojí do soutěže tak, že zakoupí na recepci H Centra nebo online
v rezervačním systému H Centra cvičebně motivační program Be Active. Do soutěže
budou zařazeny všechny účtenky, na nichž jsou uvedena jména účastníků programu
Be Active. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak,
že vyzve soutěžícího k předložení průkazu totožnosti, aby byla ověřena identita
osoby, jíž bude cen předána. Odmítnutím prokázání totožnosti je soutěžící vyřazen
ze soutěže a výhra mu nebude předána.
5. Výhry v soutěži
Výhra v soutěži je vždy uvedena v textu soutěže, stejně tak počet výherců. Výhercem
se stane soutěžící, který se soutěže zúčastnil v souladu s těmito pravidly, zakoupil a
absolvoval program Be Active.

6. Kontaktování výherce a doručení výher
Výherce v soutěži bude o výhře informováni telefonicky nebo emailem nejpozději do
5 kalendářních dnů od skončení soutěže. Pokud se ho nepodaří v průběhu jednoho
dne zkontaktovat, dostane šanci další v pořadí (tedy 2., případně 3. atd).
7. Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit
či změnit její pravidla. Rozhodnutí o výherci je výlučným právem pořadatele a na
výhru není právní nárok. Soutěžící bere na vědomí a svou účastí v soutěži souhlasí s
tím, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody či jiné
majetkové i nemajetkové újmy způsobené využitím či užíváním výher ze soutěže.
Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit
deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby
mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Vymáhání účasti v soutěži
či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v
podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a
zveřejněno na internetové stránce https://hcentrum.net/be-active/ Účinnost této změny
nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Výhercům nevzniká právo výhry
reklamovat. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této
soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. 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. Pořadatel není
odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými
prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé
údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové
stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

