Pravidla soutěže „Zpráva z cantiny“
1. POŘADATEL:
KOPRCON (www.koprcon.cz) a Czech Star Wars Universe (www.cswu.cz)
2. DOBA TRVÁNÍ:
Soutěž probíhá v aplikaci třetí strany na www.facebook.com od 27. 11. 2020
do 15.12. 2020 23.59 hodin. Vyhlášení soutěže proběhne 27. listopadu 2020 v rámci
on-line události KOPRCONLINE. Vítěz bude oznámen 17.12.2020
3. PODMÍNKY ÚČASTI:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 14 let s doručovací
adresou v České republice.
4. PRŮBĚH SOUTĚŽE:
Účastník se zapojí do soutěže tak, že označí soutěžní post tzv. lajkem a následně do
komentáře pod ním zveřejní vlastní soutěžní příspěvek. Ten bude tvořen maximálně
300 znaky textu a jedním obrázkem, nebo videem maximálně do 10 vteřin délky
(u této varianty není text povinný). Soutěžní příspěvek má popisovat či glosovat dění
v kantýně v Mos Eisly. Je na libovůli soutěžícího, zda si zvolí událost zobrazenou ve
filmu, zmíněnou v expandovaném universu nebo popustí uzdu své vlastní fantazii. 18
soutěžních příspěvků, které od vyhlášení soutěže do 12. 12. 2020 do 23:59
nashromáždí nejvyšší počet lajků (to se mi líbí) postoupí do finále. O vítězi rozhodne
pětičlenná porota pořadatele. Vítěz bude oznámen na FB a webových stránkách
pořadatelů 17.12. 2020.
Účastník odesláním svého soutěžního příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním ve
zvláštní galerii na https://www.facebook.com/koprcon/ webových stránkách
pořadatele a případně i s užitím fotografie partnerem soutěže společností LEGO
Česká republika.
5. VÝHRY:
V soutěži se hraje o jednu cenu:
stavebnici Kantýna Mos Eisley™ (75290) od LEGO® Star Wars™
6. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:
Čerpání výher bude individuálně dohodnuto s výhercem. Nebude-li výherce reagovat
ani na opakovaně zaslanou soukromou zprávu o výhře a nedojde-li k jejímu předání
do jednoho měsíce po vyhlášení výsledků, jeho výhra bez náhrady propadá
pořadateli.
7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Organizátor je oprávněn vyřadit či nezveřejnit příspěvky, které dle posouzení
pořadatele nebudou z jakéhokoliv důvodu vhodné anebo u kterých vznikne jakákoliv
pochybnost o oprávněnosti k účasti.
Organizátor je oprávněn bez upozornění vyřadit ze soutěže účastníky či návštěvníky,
kteří dle výlučného posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla. To se
týká zejména obcházení limitů pro hlasování formou robotů, předstírání více identit
apod.
Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem fotografie, a že jejím vytvořením nedošlo
k jakémukoli porušení autorských práv, ani jakémukoli jinému protiprávnímu jednání.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.
Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena
s Facebookem a Facebook.com za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže
neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně
soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.
Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že
změnu vyhlásí www.koprcon.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla soutěže.

