PODMÍNKY AKCE FOTBALOVÉ ELEKTRODERBY:
Pořadatelem akce je kolektivní systém ASEKOL, sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, organizačně zajišťuje
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. se sídlem Na Jízdárně 7/1245, Ostrava.
Cílem akce je podpořit sběr nepotřebného drobného elektra v Moravskoslezském kraji.
Podmínky účasti na akci:
■ Akce se může zúčastnit každý zájemce, který přinese nepotřebný elektrospotřebič před vybraným fotbalovým utkáním
(specifikace viz níže).
■ Prvních sto zájemců, kteří před vybranými zápasy přinesou ke stadionu do přistaveného červeného kontejneru vysloužilé
elektro, získají zdarma vstupenky na následující domácí zápas příslušného týmu.
■ Každý zájemce má možnost získat za odevzdaný elektrospotřebič vstupenku, maximálně však 1 vstupenku na 1 osobu,
která odevzdala vysloužilý elektrospotřebič.
■ V případě, že limit 100 vstupenek/tým bude vyčerpán, další zájemci mají možnost získat drobné upomínkové předměty
příslušného fotbalového týmu.
■ Odevzdávat lze drobné elektro o maximálních rozměrech 40 x 50 cm, jedná se například o:
>
>
>
>
>

Klávesnice
Fotoaparáty, videokamery
Mobilní telefony, tablety
Rádia
MP3

>
>
>
>
>

Elektronické hračky
Magnetofony
Hudební přehrávače
Počítače bez monitoru
Stolní telefony

■ Akce je realizována za všech výše uvedených podmínek.
■ Zájemci, kteří na akci přinesou vysloužilé elektro, se mohou také zapojit do soutěže. Každý tento zájemce, který vyplní

anketní lístek, se může účastnit slosování o hodnotné ceny.

■ V rámci slosování budou náhodně vylosováni 3 zájemci-soutěžící, kteří budou mezi sebou soutěžit střelou „na čáru“.

Vylosovaní 3 zájemci-soutěžící budou zkontaktováni na základě údajů uvedených v anketním lístku.

■ Soutěž proběhne v poločase utkání na daném stadionu domácího týmu, v termínech akce uvedených níže.
■ Ten soutěžící, který se trefí nejblíže čáře, vyhrává. V případě, že se bude jednat o nerozhodný výsledek, získává hlavní výhru

ten soutěžící, který byl vylosován jako první v pořadí.

■ Hlavní výhrou v soutěži je chytrý televizor a dres domácího týmu podepsaný hráči. Výhry pro 2. a 3. místo jsou shodné a

obsahují originální produkty z Fanshopu příslušného domácího týmu.

■ Na účast v soutěži ani na výhru není právní nárok.

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména jako výherce a fotodokumentace z akce, a to
zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje
a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se
zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a
budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.
DALŠÍ PODMÍNKY AKCE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
Pořadatel celé akce včetně soutěže si vyhrazuje právo pravidla akce kdykoli změnit, akci zkrátit, prodloužit či bez náhrady
ukončit, a to v průběhu celého trvání akce.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné
rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.
Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních
povinností ze strany pořadatele.
AKCE PROBĚHNE DNE:

24. 9. 2017 – PŘED FOTBALOVÝM STADIONEM MFK KARVINÁ

HODINU PŘED ZAHÁJENÍM FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ MEZI MFK KARVINÁ A ZBROJOVKOU BRNO, PŘÍJEM ODEVZDANÉHO
ELEKTROSPOTŘEBIČE BUDE UKONČEN NEJPOZDĚJI ZAHÁJENÍM FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ
(zájemci mohou získat vstupenku na utkání MFK Karviná – Slavia Praha, které se odehraje 15.10.2017)

14. 10. 2017 – PŘED FOTBALOVÝM STADIONEM SLEZSKÝ FC OPAVA

HODINU PŘED ZAHÁJENÍM FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ MEZI SLEZSKÝ FC OPAVA A FK VARNSDORF (zájemci mohou získat vstupenku
na utkání Slezský FC Opava – Olympia Praha, které se odehraje 28.10.2017)

