Úplné znění pravidel soutěže pořádané pro mateřské školy v ČR u
příležitosti 20. výročí ERGO pojišťovna, a.s. na českém trhu

Toto úplné znění pravidel soutěže pořádané pro mateřské školy v ČR u příležitosti 20. výročí ERGO
pojišťovna, a.s. na českém pojistném trhu je uveřejněno po celou dobu trvání soutěže na webových
stránkách: www.ergo.cz a je k dispozici k nahlédnutí u pořadatele soutěže.
U p o z o r ň u j e m e, že se v tomto případě nejedná o marketingovou či spotřebitelskou
soutěž ve smyslu platné legislativy, zejm. zák.č. 202/1990 Sb., O loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů a zák.č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
I. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je ERGO pojišťovna, a.s., IČO : 618 58 714, se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140
00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2740.
II. Název soutěže a téma soutěže
Název soutěže (dále jen soutěž) zní " Soutěž pro mateřské školy v ČR u příležitosti 20 let ERGO".
Téma soutěže: Stalo se vám někdy, že jste zachránili nějakou vaši oblíbenou hračku? Že se
porouchala a vy jste ji třeba i společně s rodiči opravili? Nebo že jste ji někde samy zapomněly a
vrátily jste se pro ni? Nakreslete nám, o jakou hračku šlo a kdo nebo jak ji zachránil.
Soutěží se ve dvou kategoriích o 10 hlavních a 10 vedlejších cen
a) 10 nejlepších výkresů vyhodnotí zaměstnanci ERGO pojišťovna, a.s.
b) 10 nejlepších výkresů vyhodnotí veřejnost v hlasování na facebookovém profilu ERGO Česká
republika.
III. Doba trvání soutěže
Doba trvání soutěže: soutěž bude probíhat na území ČR v období od 8.12.2014 do 28.2.2015 včetně,
hlasování veřejnosti pak v období od 28.1.2015 do 28.2.2015 .
IV. Účast v soutěži
Účastníkem soutěže se může stát mateřská škola se sídlem na území ČR, která ve stanoveném
soutěžním období zašle výkresy dětí k výše uvedenému tématu.
V. Výhry a způsob určení výherců
Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit seznam cen a vybrat odbornou porotou, která bude složena ze
zaměstnanců pořadatele, a vyhodnotí účastníky soutěže.
Pořadatel sděluje zájemcům o účast v soutěži a budoucím účastníkům, že výhry nejsou právně
vymahatelné.
Pořadatel věnoval do soutěže tyto ceny:
a) Soutěž o 10 nejlepších výkresů vyhodnocené zaměstnanci ERGO pojišťovny: 5x fotbalový
míč, 5x plyšák
b) 10 nejlepších výkresů vyhodnocených veřejností v hlasování na facebookovém profilu: 5x
taštička s gumovými rybičkami do vany/bazénu, 5x červený plyšový slon, 10x plastový box na
svačinu
O průběhu vyhodnocení bude sepsán protokol.
VI. Kontaktování účastníků a doručení výhry
Výherce bude o své výhře vyrozuměn na kontaktech, které uvede, a to nejpozději do jednoho
kalendářního týdne od vyhodnocení soutěže. Pořadí výherců bude zveřejněno na webu www.ergo.cz.
Termín předání ceny bude nejpozději do jednoho měsíce od vyhodnocení.

Cenu není možné vymáhat právní cestou. Místo ceny nelze obdržet finanční náhradu.

VII. Vyloučení ze soutěže:
V případě nesplnění podmínek účasti v soutěži nebo jednání v rozporu s pravidly této soutěže dojde
k vyřazení ze soutěže.
VIII. Práva a povinnosti pořadatele
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu. Dále má právo
kdykoliv změnit pravidla této soutěže, včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit v průběhu celého
trvání soutěže, a to bez udání důvodu a stanovení náhrady. Cena účastníka soutěže, kterou z důvodů
spočívajících nikoliv na straně pořadatele, v případě kdy nebude možné výherce kontaktovat, či mu
sdělení o ceně oznámit na uvedených kontaktech, propadá ve prospěch pořadatele.
Pořadatel neodpovídá za neoznámení sdělení o výhře z důvodu změny kontaktů účastníka soutěže,
pokud tato změna nebyla řádně a včas prokazatelně oznámena. Dále pořadatel neodpovídá za
neoznámení sdělení o ceně z důvodu spočívajících na třetí straně.
Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé osobám zúčastněným na soutěži v souvislosti
s předáním ceny.
IX. Identifikační údaje
Účastí v soutěži dává, subjekt na ní zúčastněný, souhlas se zpracováním svých identifikačních údajů v
rozsahu název, adresa, telefonní číslo, pro další marketingové účely správce, na dobu 5 let v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem se pro účely této
soutěže rozumí ERGO pojišťovna, a.s. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby sdělené údaje
byly použity v plném rozsahu k účelům výše uvedeným.

Praha dne 15.10.2014

