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Pravidla soutěže SA8 Baby Challenge 

Účast ani výhra v soutěži SA8 Baby Challenge (dále jen „soutěž“) nejsou podmíněny 

žádným nákupem; nákup nezvyšuje šanci na výhru. Této soutěže se mohou zúčastnit pouze 

osoby s trvalým bydlištěm v České či Slovenské republice, které jsou v okamžiku vstupu do 

soutěže starší než 18 let. Na soutěž se vztahují všechny příslušné zákony na federální, 

státní, provinciální a místní úrovni. Ustanovení, která jsou v rozporu se zákonem, jsou 

neplatná. 

 

Provozovatelem soutěže je společnost Amway Česká republika s.r.o., dále jen 

„provozovatel“. 

 

Soutěž není sponzorována, podporována, organizována ani jinak spojena se společností 

Facebook. Své údaje poskytujete provozovateli soutěže, nikoli Facebooku. Pokud do 

soutěže vstupujte nebo hlasujete prostřednictvím Facebooku, souhlasíte s tím, že se 

budete řídit Prohlášením o právech a povinnostech osob využívajících Facebook 

dostupným na adrese http://www.facebook.com/legal/terms. 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže dle svého uvážení a bez předchozího 

upozornění změnit. Účastí v soutěži souhlasíte s dodržováním pravidel, která se mohou 

příležitostně změnit, a má se za to, že jste o pravidlech účasti v soutěži byli informováni a 

seznámili jste se s nimi. 

 

Svojí účastí v soutěži souhlasíte s tím, že se těmito pravidly budete řídit a zavazujete se 

také respektovat rozhodnutí provozovatele soutěže. Pravidla soutěže stanovená těmito 

pravidly nepodléhají s výjimkou zde stanovených případů změně ani alternativní nabídce. 

Rozhodnutí provozovatele týkající se soutěže jsou konečná a závazná a nelze se proti nim 

odvolat ani nepodléhají přezkumu. Pokud bude některé z ustanovení pravidel soutěže 

prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, všechna ostatní ustanovení zůstávají 

v plném rozsahu platná a účinná. 

 

Každý výherce i účastník soutěže potvrzuje a souhlasí s tím, že všechny poskytnuté 

informace budou použity k organizaci soutěže a v souladu s níže uvedenými zásadami 

ochrany osobních údajů. Na provozovatele a organizátora soutěže se dále společně 

odkazuje jako na soutěžní subjekty. 

 

Jak se zúčastnit: 

Období, ve kterém je možné se do soutěže přihlásit, trvá od 6.6. od 8:00 do 30.6. 23:00. 

Přihlášením se do soutěže vyjadřujete svůj souhlas s tím, že se na vás budou vztahovat 

podmínky organizátora, kterou jsou ve formě odkazu součástí těchto pravidel. Přihlášky 

do soutěže je nutné podat v období mezi datem/časovým okamžikem zahájení a 

ukončení soutěže („soutěžní období“). Registrace je bezplatná. Maximální přípustný počet 

přihlášek na jednu osobu je tři. Přihláška je platná pouze tehdy, pokud obsahuje veškeré 

http://www.facebook.com/legal/terms
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požadované informace. Po odeslání může přihlášku smazat, zrušit, či upravit pouze 

provozovatel. 

 

Do soutěže budou přijaty pouze soubory, jejichž velikost v okamžiku zaslání příspěvku do 

soutěže nepřesahuje velikost 20 MB. V případě, že je příspěvek zařazen do předvýběru 

pro udělení ceny nebo čestného uznání, lze si od účastníka soutěže vyžádat soubory ve 

vyšším rozlišení alespoň 240 dpi/ppi. Všechny fotografie by měly řádně odrážet téma 

soutěže. Příspěvky mohou mít jakoukoli formu – včetně mj. digitálních souborů, 

digitálních tisků, barevných výtisků na průhledných foliích, barevných či černobílých tisků 

– za předpokladu, že jsou zaslány elektronicky ve formátu .JPEG, .jpg, nebo .png. Objekty 

zachycené na obrázku musí být původně vyfotografované či namalované účastníkem. 

Předkládání cizích děl není přípustné. 

 

Zasláním příspěvku do soutěže potvrzujete, že 

a) jste matkou/otcem/zákonným zástupcem dítěte, NEBO 

b) že matka / otec / zákonný zástupce dítěte Vám poskytl souhlas se zasláním obrázku 

jejich dítěte / dětí jakožto příspěvku do soutěže 

Pokud se rozhodnete odeslat obrázek dítěte či dětí někoho jiného, musíte si zajistit 

potřebná svolení od rodičů / zákonných zástupců zobrazeného dítěte a kopie těchto 

prohlášení/svolení musíte poskytnout provozovateli. 

 

Vstupem do soutěže účastníci potvrzují, že se seznámili s pravidly soutěže a zásadami 

ochrany osobních údajů a že jim porozuměli. 

 

Účastí v této soutěži účastníci zprošťují odpovědnosti a zavazují se odškodnit společnost 

Amway a její zaměstnance, jednatele, představitele, přidružené společnosti, zástupce, 

hodnotitele a reklamní a propagační agentury ve vztahu k veškerým škodám, zraněním, 

nárokům, důvodům pro podání žaloby či ztrátám vyplývajícím z jejich účasti v této soutěži 

nebo převzetím či použitím jakékoli ceny. 

 

U soutěžních příspěvků odesílaných online není doklad o odeslání příspěvku považován za 

doklad potvrzující přijetí příspěvku provozovatelem. Je-li to možné, budou za oficiální 

časomíru pro potřeby soutěže považovány počítačové systémy provozovatele. Použití 

zařízení umožňujících automatické zasílání příspěvků je zakázáno. Všechny zaslané 

soutěžní příspěvky se stávají majetkem provozovatele a nebudou vráceny ani jejich přijetí 

nebude potvrzováno. 

 

Výběr vítěze 

V každé soutěži nebudou kromě vyhlášených cen udělovány žádné další ceny. Pokud 

účastník soutěže není schopen doložit své registrační údaje, bude automaticky 

diskvalifikován a jeho cena propadne. Provozovatel si vyhrazuje právo vybrat v takovém 

případě dle svého vlastního uvážení náhradní příspěvek. Provozovatel neodpovídá za 

žádné změny týkající se e-mailové či poštovní adresy a telefonního čísla účastníků. 
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Oznámení o výhře se považuje za učiněné okamžikem uskutečnění telefonického hovoru 

nebo odeslání e-mailu či použití jiné formy komunikace, které se provozovatel nebo kanál 

rozhodnou ke kontaktování potenciálního výherce využít. Provozovatel ani kanál nejsou 

povinni zanechávat zprávu v hlasové schránce, na záznamníku nebo jinde. Strany soutěže 

nejsou v žádném případě odpovědné za opožděné, chybně adresované či neúspěšné 

doručení oznámení o výhře potenciálním výhercům ani za opožděné, chybně adresované 

či neúspěšné doručení souhlasu podepsaného rodiči či zákonnými zástupci potenciálního 

vítěze v případě, že je vítězem nezletilá osoba. 

 

Osoby, které budou při soutěži podvádět a nedodrží její pravidla, budou ze soutěže 

vyřazeny. 

 

Účastník soutěže bude automaticky diskvalifikován a jeho výhra propadne a nebude 

nahrazena náhradní cenou, pokud se potenciální výherce o výhru nepřihlásí ve stanovené 

lhůtě uvedené v oznámení o výhře nebo jinde. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo 

podle vlastního uvážení vybrat náhradního potenciálního vítěze nebo cenu neudělit. 

 

Oprávnění účastníci soutěže dále souhlasí s následujícím: veškerá rozhodnutí týkající se 

soutěže budou konečná. Svojí účastí vyjadřují účastníci soutěže souhlas s následujícím: 

(a) budou se řídit těmito Pravidly a věcnými podmínkami soutěže uvedenými v jejím popisu; 

(b) veškerá rozhodnutí učiněná stranami soutěže ve všech záležitostech týkajících se 

soutěže budou konečná; 

(c) účastníci soutěže se soutěže neúčastní jménem zaměstnavatele ani třetí strany; 

(d) v případě, že účastník nedodrží pravidla soutěže, bude diskvalifikován. 

 

Šance na výhru 

Šance na výhru závisí na počtu příspěvků zaslaných do každé soutěže. 

 

Výběr vítěze 

Provozovatel provede ze všech obdržených příspěvků předvýběr. Tento předvýběr bude 

zveřejněn na Facebooku v období od xx do xxx [vložte období, ve kterém bude probíhat 

hlasování], kdy bude probíhat veřejné hlasování. Vyhrává příspěvek, který obdrží nejvíce 

„lajků“. 

 

Všechna rozhodnutí týkající se předvýběru a výsledků hlasování jsou konečná. 

Nekontaktujte nás s dotazy na stav příspěvků, předvýběr ani hlasování. Provozovatel zašle 

výherci oznámení o výhře na kontakt uvedený při zaslání příspěvku do soutěže. 

 

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, může být výherce požádán, aby do 14 dnů vyplnil 

a zpět odeslal místopřísežné prohlášení o způsobilosti včetně doložení svého věku a 

souhlasu se zproštěním odpovědnosti a se zveřejněním. Pokud je potenciální výherce 

nezletilý, budou o podepsání příslušných dokumentů jeho jménem požádáni jeho rodiče 
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nebo zákonný zástupce. Pokud potenciální vítěz výše uvedené dokumenty nezašle včas, 

může být na jeho místo vybrán náhradní potenciální vítěz. 

 

S výjimkou případů, kdy bude dle výhradního uvážení provozovatele rozhodnuto jinak, není 

možné výhry, které nelze oprávněným vítězům předat, převést, směnit za hotovost ani 

vyměnit za cenu jinou. Není-li určeno jinak, soutěžící si musí všechny ceny vyzvednout do 

30 dnů od data ukončení soutěže. Výhradní odpovědnost za úhradu daní z vyhraných cen 

mají příslušní vítězní účastníci. Pokud cenu, popř. její část, nelze z nějakého důvodu udělit, 

vyhrazuje si provozovatel právo nahradit tuto cenu na základě svého vlastního uvážení 

cenou jinou o stejné nebo vyšší hodnotě. 

 

VŠECHNY CENY SE UDÍLEJÍ TAK, JAK JSOU, A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka, u nějž podle svého vlastního 

uvážení zjistí, že porušuje pravidla soutěže, popř. neoprávněně zasahuje do jejího průběhu. 

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce, jehož způsobilost vyvolává 

pochybnosti, byl diskvalifikován, popř. jinak vyloučen z účasti v soutěži. Přihlášky do 

soutěže generované skripty, makry, roboty, programy a jinými automatickými nástroji 

nejsou povoleny a budou ze soutěže vyloučeny. Každý pokus o úmyslné narušení 

právoplatnosti soutěže je považován za porušení trestních a občanských zákonů a 

provozovatel si vyhrazuje právo požadovat odškodné nebo využít jiný zákonný opravný 

prostředek, a to v maximálním zákony povoleném rozsahu. 

 

Daně 

Stanovení hodnoty cen/y se zakládá na informacích, které byly sděleny provozovateli, a 

hodnota ceny udělené vítězi, který má trvalé bydliště v ČR může být provozovatelem 

v souladu se zákonnými požadavky kvůli zdanění nahlášena finančním úřadům. Za přiznání 

a úhradu veškerých příslušných daní odpovídají výhradně vítězní účastníci. Cenu nelze 

převést, směnit za hotovost ani vyměnit za cenu jinou. 

 

Publicita 

Svým vstupem do soutěže prohlašujete a zaručujete, že jste provozovateli soutěže 

oprávněni udělit (a také mu tímto udělujete) neodvolatelné, nevýhradní, splacené, volné, 

celosvětově a trvale platné právo a licenci (včetně práva na udělení podlicence) k využití 

svého jména, postavy, fotografie, hlasu a podoby v souvislosti se soutěží, kterou 

provozovatel organizuje, a to ve všech stávajících i budoucích médiích. V této souvislosti se 

vzdáváte svých nároků na honorář, osobních autorských práv, popř. odměny za tento 

způsob využití. Souhlasíte s tím, že od provozovatele, kanálu, sponzora, jejich příslušných 

poboček, dceřiných, mateřských a přidružených společností, představitelů, jednatelů, 

zástupců, reklamních partnerů a zaměstnanců („zproštěné strany“) nebudete za použití 

obsahu přihlášeného do soutěže nic požadovat. Svým vstupem do soutěže souhlasíte s tím, 

že vyžaduje-li to udělení odměny nebo ceny, je provozovatel je oprávněn poskytovat osobní 

údaje, které jste mu v rámci soutěže dali k dispozici, třetím stranám. 
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Omezení odpovědnosti: 

Vstupem do soutěže zprošťujete strany soutěže veškeré odpovědnosti ve vztahu 

k nárokům, nákladům, úrazům, ztrátám nebo škodám všeho druhu, které mohou vyvstat 

v rámci soutěže nebo v souvislosti s ní, popř. přijetím, držením nebo užíváním kterékoli 

z cen, včetně mj. nároků, nákladů, úrazů, ztrát nebo škod souvisejících s úrazy a úmrtími 

osob, poškozením, ztrátou nebo zničením majetku, právy na publicitu nebo na ochranu 

soukromí, nactiutrháním, popř. vylíčením v nepravdivém světle. Vstupem do soutěže 

rovněž souhlasíte s tím, že zproštěné strany v plném rozsahu odškodníte a zbavíte 

odpovědnosti ve vztahu ke všem nárokům, nákladům, ztrátám nebo škodám všeho druhu, 

které mohou v rámci soutěže nebo v souvislosti s ní (včetně způsobu využití kterékoli 

odměny) vzniknout třetím stranám. 

 

Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu ani funkčnost cen. Provozovatel nenese 

odpovědnost za chybné nebo nepřesné informace, bez ohledu na to, zda byly způsobeny 

uživateli webových stránek, nebo zařízeními či počítačovými programy v souvislosti se 

soutěží nebo v rámci soutěže, popř. technickou nebo lidskou chybou, k níž mohlo dojít při 

zpracování přihlášek do soutěže. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za chyby, 

opomenutí, přerušení, vymazání, defekty, zpoždění provozu nebo přenosu, selhání 

komunikačního kanálu, odcizení nebo zničení položek, popřípadě neautorizovaný přístup 

k položkám či jejich pozměnění. Provozovatel nenese odpovědnost za problémy ani 

technické poruchy telefonní sítě nebo linek, počítačových on-line systémů, serverů nebo 

providerů, počítačového vybavení, softwaru, poruchy fungování elektronické pošty, 

technické problémy a přetížení internetu nebo webových stránek, ani za kombinaci 

zmíněných faktorů, včetně zranění nebo škod vzniklých účastníkům nebo jejich počítačům 

či datům, popř. vzniklých v důsledku účasti v soutěži nebo stahování materiálů 

souvisejících s ní. Provozovatel nenese odpovědnost za klamavé nebo podvodné jednání 

ze strany účastníků soutěže. 

 

Všechny činnosti, jejichž cílem je dezorganizovat či narušit řádné konání soutěže, 

popřípadě jakýmkoli způsobem oklamat provozovatele, kanál nebo sponzora, mohou být 

stíhány podle zákona v maximálním rozsahu. Soutěžící, kteří se do některé z výše 

uvedených činností zapojí, budou diskvalifikováni a jimi vyhrané ceny propadnou. 

 

Pokud soutěž z jakéhokoli důvodu nebude moci být realizována podle plánu, mj. v důsledku 

nákazy počítačovým virem, vzniku poruchy, úmyslného poškození, neoprávněného zásahu, 

podvodu, technického selhání či jakékoli jiné příčiny, která se vymyká přiměřené kontrole 

provozovatele a která narušuje nebo negativně ovlivňuje konání, bezpečnost, férovost, 

integritu a řádný průběh soutěže, vyhrazuje si provozovatel právo podle svého vlastního 

uvážení soutěž zrušit, ukončit, změnit nebo pozastavit, popř. rozdělit ceny mezi způsobilé 

přihlášené zájemce. 
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Zásady ochrany osobních údajů v rámci soutěže SA8 Baby Challenge 

 

Shromažďované informace 

Informace shromažďujeme při registraci a příležitostně také pokud zareagujete na naše 

aktivity nebo vyplníte formulář. Sdělování veškerých údajů, které nejsou povinné, je 

dobrovolné a nepovinné. Při přihlášení do soutěže Vás můžeme v souladu s pravidly 

požádat o sdělení jména, emailové adresy, poštovní adresy nebo telefonního čísla a dalších 

demografických údajů a informací, které jsou pro soutěž relevantní. Jako většina webových 

stránek používáme pro Vaše pohodlí cookies, sbíráme obecné informace o návštěvnících 

a monitorujeme návštěvnický provoz. 

 

Používání informací 

Informace, které od Vás získáme, jsme oprávněni použít k níže uvedeným účelům: 

- Zasílání pravidelných sdělení: emailovou adresu, kterou vyplníte při registraci, 

můžeme využít k zasílání informací a novinek o soutěži, jakož i informací ze 

souvisejících kanálů. Pokud se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že o zasílání 

emailových zpráv již nemáte zájem, můžete je zrušit zasláním e-mailu na: 

SA8babychallenge-cz@amway.com 

- Správa provozu našich stránek: organizace soutěží, propagačních akcí, průzkumů 

apod. na našich stránkách. 

 

Sdělování informací třetím stranám 

Vaše osobní údaje neprodáváme externím subjektům, neobchodujeme jimi a na nikoho je 

nepřevádíme. Toto se netýká důvěryhodných třetích stran, které se podílejí na provozování 

našich webových stránek, realizaci naší obchodní činnosti, popř. poskytování služeb, pokud 

se tyto strany zavázaly, že s informacemi budou nakládat jako s důvěrnými. Vaše údaje 

můžeme rovněž sdělit, pokud se domníváme, že je to nezbytné ke splnění zákonných 

požadavků, k uplatnění zásad provozu našich stránek, nebo za účelem ochrany práv, 

majetku či bezpečnosti dalších osob. V žádném případě však osobní údaje našich 

návštěvníků neposkytujeme dalším subjektům k marketingovým, reklamním ani jiným 

účelům. 

 

Odkazy na třetí strany 

Příležitostně a podle svého vlastního uvážení jsme oprávněni v rámci soutěže uvést nebo 

nabídnout výrobky či služby třetích stran. Jejich stránky se řídí vlastními a nezávislými 

zásadami ochrany údajů. Z tohoto důvodu neneseme žádnou zákonnou odpovědnost za 

obsah ani aktivity těchto propojených stránek. Integrita našich webových stránek je však 

pro nás důležitá a z Vaší strany proto v této věci uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu. 

 

Souhlas 

Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s našimi zásadami ochrany údajů. 
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Změny zásad ochrany údajů 

Pokud se rozhodneme naše zásady ochrany údajů změnit, zveřejníme změny na této 

stránce, popř. v záhlaví stránky uvedeme datum jejich aktualizace. Změny zásad se budou 

vztahovat pouze na informace získané po datu přijetí změny. 

 

Kontaktujte nás 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany údajů, kontaktujte nás prosím 

s využitím níže uvedených údajů.  

 

Kontaktní osoba: 

Filip Moravec 

Corporate Affairs Manager ČR+SK 

filip.moravec@amway.com  

 

Amway Česká republika s.r.o. 

Nad Kazankou 29 

Praha 7 

17000 
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