Pravidla soutěže „Staň se LEGO architektem“
1. Společnost ALLTOYS, spol. s r.o. se sídlem Na Rybníčku 1364/12, Nové Město, 120 00
Praha 2, IČ: 46982671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle C, vložka 85653 (dále jen „pořadatel“) pořádá soutěž „Staň se LEGO architektem“
(dále jen „soutěž"). Soutěž je vyhlášena zveřejněním informací o soutěži spolu s těmito
jejími pravidly na webových stránkách www.kosktoland.cz.
2. Soutěž probíhá na území České republiky, v OC Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5,
v termínu od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“).
3. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba mladší 18 let s trvalým
pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jejich rodinných
příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby blízké ve
smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Děti mladší
15 let se mohou stát účastníky soutěže pouze se souhlasem svých zákonných zástupců, kteří
svůj souhlas potvrdí na registračním lístku.
4. Soutěže se může zúčastnit ten, kdo postaví model ze stavebnice LEGO, do maximální výšky
30 cm, na základní LEGO desku, a s tímto modelem se v souladu s těmito pravidly přihlásí
do soutěže. Soutěžní LEGO model postaví soutěžící ze své vlastní stavebnice LEGO.
Sestavený model donese do prodejny BAMBULE v Galerii Butovice, svůj model pojmenuje
a zaregistruje se do soutěže. Model bude vystaven ve vitrínách v prostoru Galerie Butovice.
5. Každý se může zúčastnit soutěže nejvýše s jedním soutěžním modelem v každém
kalendářním měsíci trvání soutěže.
6. Do soutěže se lze přihlásit a donést svůj soutěžní LEGO model pouze po dobu trvání
soutěže.
7. Za vzhled soutěžního modelu odpovídá účastník soutěže resp. jeho zákonný zástupce.
Soutěžní model nesmí porušovat autorská práva ani jiná práva jiných osob. Soutěžní model
nesmí být v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat
obecně přijímaná pravidla společenské morálky a občanského soužití, nesmí být v rozporu
s obecně závaznými právními předpisy, nesmí obsahovat náboženský nebo politický
podtext, nesmí obsahovat vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné sdělení.
Pořadatel soutěže nenese za obsah soutěžního modelu ve smyslu tohoto odstavce žádnou
odpovědnost.
8. Přihlášením soutěžního modelu do soutěže prohlašuje účastník soutěže, který tento model
přihlásil, že je jeho autorem. V případě účastníka soutěže mladšího 15 let potvrzuje toto
prohlášení jeho zákonný zástupce tím, že potvrdí souhlas s pravidly soutěže.
9. Přihlášením modelu do soutěže poskytuje účastník soutěže a hlasující pořadateli a jeho
partnerům (společnostem majetkově propojeným s pořadatelem) výhradní právo tento model
nebo jeho část obrazově zaznamenávat nebo zachycovat jinými způsoby umožňujícími
model dále zprostředkovávat a za pomocí těchto prostředků model užívat všemi způsoby
v neomezeném rozsahu a pro jakékoliv účely. Model může být takto použit zejména pro
marketingové účely, a to mj. uveřejněním na online webech (např. facebook), v tištěných
materiálech (katalogy, letáky apod.) nebo v televizní reklamě. V případě účastníka soutěže
mladšího 15 let potvrzuje tento souhlas jeho zákonný zástupce tím, že potvrdí souhlas
s pravidly soutěže.
10. Do soutěže nebudou zařazeny modely, jež nebudou v požadované velikosti nebo jež jiným
způsobem nebudou odpovídat zadání a podmínkám soutěže, které budou do soutěže
přihlášeny osobou, která nesplňuje požadavky na účast v soutěži, které budou do soutěže

přihlášeny mimo dobu trvání soutěže, které nebudou do soutěže řádně přihlášeny postupem
uvedeným v těchto pravidlech (mj. ke kterým nebudou sděleny všechny potřebné údaje nebo
budou nesrozumitelné), modely, které budou v rozporu s dobrými mravy, či jakýmkoliv
způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského
soužití nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nebo obsahují
náboženský nebo politický podtext nebo obsahují vulgární, rasistické nebo jiné obecně
nepřijatelné sdělení.
11. Donesený model bude pořadatelem zkontrolován, zda odpovídá zadání a pravidlům soutěže.
Po schválení bude model umístěn do vitríny pro soutěžní modely.
12. Za každý kalendářní měsíc trvání soutěže budou vyhlášeni 3 vítězové, jejichž modelům
udělili hlasující v daném kalendářním měsíci nejvíce hlasů. Ceny budou přiděleny v pořadí
podle počtu získaných hlasů. Získá-li více soutěžních modelů shodné množství hlasů, bude
mezi nimi rozhodnuto losem.
13. Cenami v soutěži pro každý kalendářní měsíc jsou: 1. Velká stavebnice LEGO, 2. Střední
stavebnice LEGO, 3. Dárková poukázka do BAMBULE v hodnotě 500 Kč
14. Každý kalendářní měsíc bude také náhodně vybrán jeden hlasující, který získá cenu pro
hlasující: Střední stavebnice LEGO
15. Hlasy se udělují prostřednictvím hlasovacích lístků, které jsou k dispozici v Galerii
Butovice. Hlasující vhazují vyplněné hlasovací lístky do schránky na Informacích. Hlasovat
může osoba starší 15 let. Každý může hlasovat pouze jednou za kalendářní měsíc. Pro účely
kontroly hlasování a předání případné ceny hlasujícímu vyplní hlasující na hlasovacím lístku
údaje v rozsahu jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa a telefonní číslo.
16. Výherci budou uveřejněni vždy po skončení daného soutěžního kalendářního měsíce na
webových stránkách www.kostkoland.cz, www.bambule.cz a na facebooku Kostkoland a
Bambule. Jednotliví výherci budou vyrozuměni pomocí uvedených kontaktních údajů.
Pokud se s výhercem nepodaří spojit do jednoho týdne od uveřejnění výsledků, bude cena
udělena dalšímu v pořadí. Výhry budou výhercům předány prostřednictvím kurýra.
17. Po skončení soutěže si účastníci soutěže své modely vyzvednou a odnesou. Pořadatel neručí
za poškození nebo ztrátu modelu nebo jeho části, které nezavinil. Soutěžící přihlášením
modelu do soutěže bere na vědomí, že modely budou proti poškození či ztrátě či odcizení
zabezpečeny umístěním v uzamčených vitrínách, a potvrzuje, že toto zabezpečení považuje
za přiměřené a dostatečné.
18. Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník soutěže resp. jeho zákonný zástupce svůj souhlas
s pravidly soutěže. Hlasující svým hlasováním v soutěži rovněž vyjadřuje svůj souhlas
s pravidly soutěže v rozsahu, v jakém se na něj vztahují. Zároveň účastník soutěže i hlasující
vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, se zpracováním sdělených osobních údajů za účelem předání výhry a
pro marketingové účely. Dále účastník soutěže resp. jeho zákonný zástupce a hlasující
souhlasí se zveřejněním jména a příjmení, popř. věku, v případě výhry na internetových
stránkách a na facebooku pořadatele a ve sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení
výsledků soutěže. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, a to až do jeho písemného
odvolání.
19. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost ALLTOYS, spol. s r.o.
se sídlem Na Rybníčku 1364/12, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 46982671, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 85653.
20. Účastník soutěže nebo hlasující je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace
o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za
přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem je účastník soutěže nebo

hlasující oprávněn požadovat, aby se správce zdržel takového jednání, odstranil takto
vzniklý stav či poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu
nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je
účastník soutěže nebo hlasující rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje
zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na
lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je
oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k
nápravě.
21. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, případně
soutěž zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu vynaložených nákladů či
náhradu škod, které by účastníkům soutěže nebo zájemcům o účast v soutěži případně
v souvislosti s touto soutěží vznikly.
22. V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí. Na poskytnutí ceny není
právní nárok. Vymáhání cen či účasti v soutěži právní cestou je vyloučené. Hodnotu ceny
nelze vyplatit v penězích.

