
 

 

Pravidla  soutěží na sociálních sítích FACEBOOK a INSTAGRAM 

Pořadatel:  Internetový obchod www.HAMAKA.eu, společnost Houpací sítě Hamaka, s.r.o. 
se sídlem Boubínská 1083/3, 251 01 Říčany, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 156036, IČ: 28960530, DIČ: CZ28960530 
 

Doba a místo konání soutěže 

Soutěže realizované na sociálních sítích Facebook a Instagram internetovým obchodem 
www.hamaka.eu jsou vždy definovány u konkrétní soutěže datem od kdy do kdy soutěž 
probíhá,  datem jejího vyhodnocení a podmínkami konkrétní soutěže umístěné na sociální 
sítě v den jejího vyhlášení. 

Podmínky pro účasti v soutěži 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba s doručovací adresou v České nebo 
Slovenské republice, která je registrovaná na sociální síti, kde soutěž probíhá, má po celou 
dobu soutěže aktivní svůj účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále 
jen „Soutěžící“): soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném 
poměru k Pořadateli anebo jsou takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v přímé 
řadě. Soutěží se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže. 
Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Pořadatele.  

Průběh soutěže 

Každá soutěž je přesně definována při jejím vyhlášení na sociální síti Facebook nebo 
Instagram. 

Mechanika vyhlášení soutěže probíhá formou losování náhodných čísel, přičemž každému 
Soutěžícímu, který splní pravidla dané soutěže, je přiřazeno jedno konkrétní číslo v řadě od 1 
do 10000. Následně probíhá losování generátorem náhodných čísel. O průběhu losování je 
pořízen videozáznam.  
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Oznámení a předání výher 

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky 
na jejich profilu na sociální síti. Výherci jsou zároveň zveřejněni na stránkách Pořadatele.  

Výhra je zaslána poštou na výhercem sdělenou adresu v České nebo Slovenské republice a to 
do 30 dnů od skončení soutěže, případně je mu výhra předána jiným předem dohodnutým 
způsobem. 

Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti kalendářních dnů od jejího sdělení 
Pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za ztrátu či 
poškození v rámci přepravy dopravce. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele než 
stanovenou při vyhlášení soutěže, na reklamaci zboží nebo jiné protiplnění. 

Pravidla soutěžních příspěvků 

Ze soutěží jsou striktně vyloučeny příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Pořadatele 
protizákonné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv nevhodné jednání 
účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož 
chování či sociální profil odporuje pravidlům dané sociální sítě. V případě zjištění tohoto 
porušení či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání 
výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti 
provozující sociální sítě. 

Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, 
neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je 
kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže nebo vyřadit ze soutěže 
účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného                         
i jiného důvodu nevhodný a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody 
takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných. 

 

 

 



 

 

Autorská a jiná práva 

Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit 
mimo vůli Pořadatele a za takové šíření Pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je 
výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících 
se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je 
zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Pořadateli.  

V případě další potřeby užití takového díla Pořadatelem nad rámec výše uvedený souhlasí 
Soutěžící s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo 
užití předmětného autorského díla Pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za  
toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo 
protiplnění.  

Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté               
e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování budou zpracovány Pořadatelem                   
a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. S daty nebude 
nadále nijak nakládáno. 

Závěrečné ustanovení 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Pořadatel neodpovídá za funkčnost aplikací, sociálních sítí 
či doručení zpráv. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností 
Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo 
zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání a to tak, 
že změnu vyhlásí na soutěžních stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla.  

Soutěže nejsou nijak sponzorované, spravované nebo přidružené k sociálním sítím. Soutěžící 
je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže nikoliv sociální síti. 
Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli, nikoliv 
provozovatelům sociálních sítí. 

 

V Říčanech dne 1. 1. 2022 


