STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE
Megakoncert Radia Čas přináší RESIDOMO
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Megakoncert Radia Čas přináší
RESIDOMO (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně
upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k soutěžícím.
Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
organizátorem soutěže.
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE
1.1. Organizátorem soutěže je RESIDOMO, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava,

IČO: 05253268 (dále jen „organizátor“).

1.2. Technické zabezpečení soutěže zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.,

Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČO: 27635007 (dále také jako
„provozovatel SMS služby“).

2. DOBA TRVÁNÍ A PŮSOBNOST SOUTĚŽE
2.1. Soutěž bude probíhat na území České republiky od 24.9.2018 do 28.10.2018
(dále také jako „doba trvání soutěže“) pro nájemníky společnosti RESIDOMO.
Soutěž bude rozdělena na soutěžní týdny, která budou probíhat vždy od pondělí
00:01 hod. do neděle 23:59 hod v době konání soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.

soutěžní
soutěžní
soutěžní
soutěžní
soutěžní

týden
týden
týden
týden
týden

24.-30.9.
1.-7.10.
8.-14.10.
15.-21.10.
22.-28.10.

2.2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit
dobu trvání soutěže, změnit pravidla soutěže anebo soutěž zrušit.
3. VÝHRY V SOUTĚŽI
3.1. Výhru v soutěži vyhrávají soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené
tímto statutem pro získání výhry, a budou určeni způsobem určeným v článku 5.
tohoto statutu.
3.2. Jednotlivou výhrou v soutěži pro jednoho soutěžícího jsou dvě vstupenky na
Megakoncert Radia Čas pro všechny bezva lidi přináší RESIDOMO. Do soutěže je
vloženo celkem 400 jednotlivých výher.
4. ÚČAST V SOUTĚŽI
4.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let, která má
uzavřenu platnou nájemní smlouvu s organizátorem soutěže, a/nebo je
spolubydlící osobou a zároveň nemá dluh vůči organizátorovi, ani není
účastníkem soudního či správního řízení proti organizátorovi, a zároveň odešle
v době konání soutěže na telefonní číslo 87651 SMS ve tvaru RESIDOMO
ODPOVĚĎ, kde ODPOVĚĎ označuje výběr odpovědi na soutěžní otázku v inzerci

soutěže ve tvaru A nebo B nebo C nebo D (dále jen „soutěžní registrace). Cena
soutěžní SMS je pro účastníky sítě Vodafone 5 Kč, T-Mobile 4 Kč a O2 4,90 Kč.
4.2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny soutěžní registrace, které jakýmkoliv
způsobem nevyhoví pravidlům soutěže stanoveným tímto statutem. Ze soutěže
jsou rovněž vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší
pravidla soutěže. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako by se soutěže
nezúčastnily. O vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností
organizátor soutěže.
4.3. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru
k organizátorovi, či technickému správci a osoby jim blízké.
4.4. Organizátor neodpovídá za nedoručení nebo pozdní doručení soutěžních
registrací. Organizátor není odpovědný za případnou technickou poruchu na
straně poskytovatelů veřejných telekomunikačních služeb.
4.5. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu organizátor
zasílal informace týkající se soutěže na číslo mobilního telefonu, které použil při
soutěžní registraci.
4.6. Účastnit se soutěže může s jedním telefonním číslem mobilního telefonu pouze
jeden soutěžící. V případě pochybností se za soutěžícího považuje majitel
telefonního čísla, které bylo uvedeno při soutěžní registraci.
5. ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI
5.1 Soutěžní otázka zní: „Píseň "Dáme si do bytu" byla ve své době velkým hitem.
Dvojice zpěváků v ní zpívá o tom, co všechno si pořídí do svého příbytku. Víte
ale, který nábytek či doplněk to NENÍ?
a) Stůl
b) Barometr
c) Kartáček na zuby
d) Mikrovlnka“
Soutěžní otázka je zveřejněna v časopise RESIDOMO, na facebookovém účtu
RESIDOMO a na webových stránkách RESIDOMO.
5.1.

Po skončení každého soutěžního týdne (čl. 2.1) bude ze všech platných
soutěžních registrací zaslaných v tomto soutěžním týdnu do soutěže, které
obsahují správnou odpověď na soutěžní otázku, náhodně vybráno 80 výherců
(princip výběru výherců probíhá nad MySQL databází soutěžních registrací.
Konkrétně je prováděn náhodným seřazením registrací pomocí příkazu „ORDER
BY“, kterému je jako parametr předána funkce rand(). Počet řádků databáze je
omezen příkazem LIMIT s parametrem 2. Vnitřní funkce databáze je založena
na seřazení řádků na základě generování pseudonáhodných čísel, která jsou
každému řádku přiřazena.)

5.2 O výhře bude výherce vyrozuměn pomocí krátké textové zprávy na číslo
telefonu, které uvedl při soutěžní registraci. Výhru si výherce vyzvedne na
adresně příslušném Klientském centru organizátora, přičemž pro vyzvednutí
výhry je povinen prokázat se originální výherní zprávou na svém telefonu
s unikátním 5 místným číslem.
5.3 Pokud v soutěžním týdnu bude méně než 80 soutěžních registrací se správnou
odpovědí na soutěžní otázku, zbylé výhry přecházejí do dalšího soutěžního týdne.
5.4 Výhry je možné si na Klientském centru organizátora vyzvednout do
16. listopadu 2018.

5.5 Výherce, který nesplní podmínky pro získání výhry stanovené tímto statutem,
bude ze soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká.
6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
6.1 Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního
či jiného plnění.
6.2 Změna soutěžních pravidel a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným
v tomto statutu.
6.3 Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného
typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu
výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být soutěžícím
výhercům vydány v souladu s těmito pravidly.
6.4 Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru
nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou
odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.
6.5 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s tímto statutem.
7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1 Za účelem účasti soutěžících v soutěži zpracovává organizátor, jako správce
osobních údajů, osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa
bydliště. Zásady zpracování osobních údajů organizátorem jsou uvedeny
v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových
stránkách organizátora.

