Doručovací soutěž
Pravidla
1.1.

Pořadatelem “Doručovací soutěže“ je společnost První novinová společnost a.s., se
sídlem Paceřická 2773/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 1660 (dále jen
„PNS“ nebo „Pořadatel“).

1.2.

Soutěž probíhá jako součást rubriky Relax v rámci každého vydání firemních novin
Naše Noviny, které obdrží všichni doručovatelé PNS jednou za tři měsíce společně
se zásilkami k roznosu.

1.3.

Soutěže se může zúčastnit každý doručovatel PNS.

1.4.

Soutěž probíhá následujícím způsobem:
a)

Doručovatel zašle vtipnou fotografii, jak během své letní dovolené roznáší,
rozváží či třídí zásilky a zašle ji společně se svým jménem, příjmením a emailovou adresou a telefonním číslem pro předání případné výhry na emailovou adresu mreport@mediaservis.cz.

b)

Všechny zaslané fotografie Pořadatel
www.mediaservis.cz v sekci Blog.

c)

Návštěvníci webu budou svými hlasy následně vybírat nejvtipnější snímky.
Autor snímku, který získá nejvíce „lajků“, vyhraje hodnotnou cenu, která je
zveřejněna před zahájením soutěže.
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1.5.

Fotografie lze zasílat i v průběhu soutěže. Účastník v tomto případě musí počítat s
nevýhodou v délce hlasování. Hlasovat je možné třikrát během 24 hodin. Účast v
soutěži není zpoplatněna.

1.6.

Pořadatel má právo kdykoliv vyřadit ze soutěže fotografie s neetickým obsahem
(pornografie, násilí, vulgarita, rasová nesnášenlivost atd.), porušující práva třetích
nebo které mohou být v rozporu s právními předpisy nebo mohou ohrožovat dobré
jméno Pořadatele. Účastník, který zašle takovou fotografii, bude ze soutěže vyřazen.
O vyřazení účastníka rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

1.7.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže kdykoli během soutěže či
rozhodnout o přerušení či úplném zrušení soutěže.

1.8.

Každý účastník bere na vědomí, že účast v soutěži je podmíněna jak zasláním, tak
užitím a zveřejněním fotografií (viz blíže bod 1.4 výše). Informace o zpracování
osobních údajů dle platného znění zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních
údajů a evropského nařízení 2016/679 (GDPR) jsou k dispozici zde:

https://www.mediaservis.cz/gdpr
1.9.

Každý účastník účastí v soutěži akceptuje tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

1.10.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 3. června 2019.

