Úplná pravidla soutěže:
1. Soutěže je možné se zúčastnit odevzdáním vyplnění soutěžní karty (dále jen karta) u vstupu
do prostoru veletrhu nebo na stánku RPC.
2. Do slosování budou zařazeny pouze karty obsahující úplné a čitelné kontaktní údaje (jméno,
příjmení, e-mail, telefon, podpis), na kterých bude minimálně 10 razítek od vystavujících
z jednoho dne, kdy bude karta odevzdána a zařazena do slosování.
3. Firmy, které do soutěže věnovaly cenu, budou označeny informací, že u nich můžeš získat
razítko.
4. Slosování odevzdaných karet bude probíhat každý den v 16 hod. u skleněného schodiště v RB.
Vždy se vylosuje 1 cena, o kterou se bude soutěžit, a následně se vylosuje její výherce.
5. Pokud bude výherce přítomen, tak mu bude cena (po předložení dokladu ověřující jeho jméno
a příjmení) předána na místě. Pokud nebude výherce osobně přítomen, tak ho bude
organizátor nejpozději týden po konání veletrhu kontaktovat na uvedeném e-mailu nebo
telefonu. Pokud nebude výherce do 5 kalendářních dnů reagovat, bude vylosován náhradní
výherce a pokud ani on nebude do 5 kalendářních dnů reagovat, tak výhra propadá
ve prospěch organizátora veletrhu – RPC VŠE.
6. Každý návštěvník se může do soutěže zapojit celkem 3x tj. každý den 1x (příp. odevzdané
soutěžní karty s duplicitními kontaktními údaji budou ze soutěže vyloučeny).
7. Každý den se budou losovat ceny od vystavujících, kteří se daný den účastní veletrhu. Seznam
cen je zveřejněn na: http://sance.vse.cz/soutez/
8. Na výhru se nevztahuje právní nárok a nelze ji soudně vymáhat. Nelze ji vyměnit za peníze.
9. Odevzdáním vyplněné soutěžní karty soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s následujícím
zpracováním uvedených osobních údajů (tedy jména, příjmení a kontaktních údajů):
 Soutěžící souhlasí se zařazením mezi odběratele novinek RPC. Z tohoto seznamu je možné se
kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu v zasílaném emailu.
 Soutěžící souhlasí s předáním osobních údajů všem obchodním společnostem, které se
veletrhu zúčastnily, pro účely dalšího komerčního využití.
 Soutěžící souhlasí s pořízením fotografie při příp. předání ceny, jejím zveřejněním a jejím
poskytnutím obchodním společnostem, které věnovaly ceny do soutěže, pro účely dalšího
reklamního využití.

