Podmínky účasti ve hře s názvem s Valerou na hory (dále jen „podmínky“).

1. Pořadatel hry
Pořadatelem hry je ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník , zastoupena Petrem Resem
a Petrem Hanušem,
IČO 27544001
DIČ CZ27544001
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17862, (dále jen
pořadatel)
2. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá od 1. 2. 2017 (00:00) do 14. 2. 2016 (24:00) (dále jen „doba konání soutěže“) na
www.valera/hory . Výherci soutěže budou vybráni dle principu uvedeného v bodě č. 5.
3. Výhry
Každý 10. účastník, který nakoupí jakýkoliv výrobek značky Valera na www.alza.cz, bezchybně vyplní
registraci na webových stránkách www.valera/hory a vloží platnou účtenku, správně odpoví na
soutěžní otázku, poskytne své kontaktní údaje prostřednictvím registračního formuláře a splní
podmínky účasti, vyhrává jednu z výher.
Výhry:
Výhrou se rozumí lyžařský zájezd do rakouských Korutan. Garantujeme 4 denní (3 noci) zájezd vlastní
dopravou s ubytováním v 4* Hunguest Hotel Heiligenblut v termínu 15. – 18. 3. 2017. Součástí výhry
je polopenze, 2-dny skipas Grossglockner – Heiligenblut a účast na soukromých koncertech – to vše
pro 2 osoby. Vybavení pokoje: sprcha/vana a WC, fén, SAT-TV, trezor, lodžie/balkon, WIFI. Relaxace a
aktivity: Wellness (krytý bazén, sauna, infrakabina, parní lázeň, vodní jeskyně s protiproudem, fitness)
v ceně; za poplatek solárium a masáže. Squash, tenis, lezení v ledu, koněspřežení – možné soukromé
aktivity nespadající do výhry je možné objednat přímo v místě pobytu. Organizované aktivity spadající
do výhry: čtvrteční koncert G POINT Hunters (Roman Holý a Matěj Ruppert) přímo na sjezdovce, po
koncertě afterparty. Páteční koncert Michala Hrůzy a kapely Hrůzy na náměstí. Do výhry není
započítána pobytová taxa 2,05 EUR/os. nad 16 let/den, garáže 9,- EUR/den, oběd, pitný program.
Výherci přebírají zodpovědnost za případné škody, úrazy a to jak vlastní tak způsobené Pořadateli či
další 3. osobě. Nelze využít jiný termín, navýšit počet účastníků ani jinak zaměnit místo pobytu. Výhru
může čerpat jiná osoba než je výherce soutěže. Případné prodloužení pobytu, zakoupení placených
aktivit již řeší výherce sám, bez finanční či jiné účasti Pořadatele hry. Maximální počet výherců, jsou
dva (dva zájezdy pro dvě osoby).

4. Účast ve hře
Hry se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, které dosáhly 18 let (za podmínky, že jsou plně
svéprávné). Účast ve hře je podmíněna nákupem zboží. Účastník se může hry účastnit, pokud splní
všechny podmínky účasti uvedené v těchto podmínkách. Výherci budou vybráni dle mechaniky
uvedené v bodě č. 5 „Způsob výběru výherců“ těchto podmínek. Možnost vyhrát jednu z výher mají
pouze ti soutěžící, kteří nakoupí v době konání soutěže S Valerou na hory jakýkoliv výrobek (výrobky)

značky Valera na www.alza.cz, tuto účtenku vloží při registraci do registračního formuláře, kompletně
vyplní všechna povinná pole v registračním formuláři na webových stránkách www.valera/hory, a
odpoví na soutěžní otázku. Do soutěže se lze zapojit opakovaně, vždy však s novou účtenkou. V
případě, že se není možno s výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru. Platnou účtenkou se rozumí
ta, která byla vystavena v době platnosti soutěže a obsahuje výrobek (výrobky) Valera zakoupený na
www.alza.cz.

5. Způsob výběru výherců

Vítězem soutěže se stává každý 10. platně registrovaný soutěžící, který splní všechny podmínky
registrace a jeho odpověď na soutěžní otázku bude shodná se správnou odpovědí anebo bude
nejblíže. Celkem se soutěží o 2 zájezdy pro celkem 4 osoby, tedy 10. a 20. platně registrovaný
soutěžící.
Vstupem do soutěže souhlasí účastník se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno,
příjemní, telefonní číslo a e-mailová adresa pro účely této soutěže a pro marketingové účely
(rozesílání obchodních sdělení) dle zákona č. 101/2000 Sb. společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. IČ:
49973053, DIČ: CZ49973053, majiteli společnosti ETA a.s. a společnosti ETA a.s. Tento svůj souhlas
může účastník kdykoli bezplatně odvolat. Dále má právo na přístup k osobním údajům a na jejich
opravu či doplnění, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na info@eta.cz
6. Oznámení o výhře
Všichni výherci budou kontaktováni nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže na e-mailové adrese,
kterou uvedli v registračním formuláři. Za správnost kontaktních údajů pořadatel neodpovídá. Pokud
se nepodaří s výhercem pořadateli zkontaktovat na uvedené e-mailové adrese do 14 dnů od
ukončení soutěže, zaniká jeho nárok na výhru. Ta přechází na dalšího soutěžícího, který splnil všechna
příslušná kritéria. Za neúspěšný pokus o zkontaktování výherce se považuje 5 zaslaných e-mailů
pořadatelem na výhercem uvedený e-mail v registračním formuláři s rozestupem 1 dne. Povinnost
výhru převzít výherci nevzniká.
7. Potvrzení o výhře
Výhra bude vždy potvrzena emailovou formou nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže.
8. Vyloučení z účasti ve hře
Ze hry jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně)
nevyhoví těmto podmínkám nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení
všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hře uplatňují nekalé, podvodné nebo
nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:
a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání
jiné výhody pomocí manipulace,
b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především

prostřednictvím profesionálních výherních služeb,
c) účast jménem třetí osoby (s i bez jeho vědomí).
Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto
podmínek soutěžícím, je pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění soutěžícího vyřadit ze hry.
Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání. Ze hry jsou vyloučeni
zaměstnanci pořadatele a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců. V případě, že se výhercem stane
taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.
9. Vyloučení z odpovědnosti za škody
Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových sítí
10. Všeobecné podmínky
a) Informace o účastnících jsou poskytovány společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., majiteli
společnosti ETA a.s. a společnosti ETA a.s. Účastník dává s výše uvedeným účastí v soutěži
souhlas.
b) Výhry v této akci nejsou předmětem kupní smlouvy, a proto se na ně nevztahují ustanovení o
právech z vadného plnění dle Občanského zákoníku ani ustanovení o Zájezdu (§ 2521 –
2549). Pořadatel nenese odpovědnost za průběh ubytování, úroveň stravování apod.
b) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s podmínkami hry a zavazuje se je plně
dodržovat.
c) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním
soutěže.
d) Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit podmínky či soutěž
pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.
e) Podmínky mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v
souvislosti se soutěží, avšak tyto úplné podmínky jsou považovány v rámci soutěže za jediné,
úplné a konečné.
f) Právní cesta je vyloučena. Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v
penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže.
g) Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher.
h) Podmínky hry se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky hry jsou k
dispozici přímo u zadání soutěže.
c)

