
Pravidla fotosoutěže s Kupsi-tapety.cz 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Fotosoutěž s Kupsi-

tapety.cz (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně 

upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato 

pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.  

Pořadatelem soutěže je: 

Zdeněk Kupsa 

se sídlem: Gagarinova 57, PSČ 680 01, Boskovice 

IČ: 670 44 026 

DIČ: CZ7802203761 

 

I. Účastník soutěže: 

1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická starší 15 let s trvalým bydlištěm v České 

republice či právnická osoba mající sídlo na území ČR. (dále jen „účastník, „účastník 

soutěže“ nebo „soutěžící“) 

II. Termín a místo konání soutěže: 

1. Soutěž probíhá od 1. 10. 2013 do 13. 12. 2013 včetně (dále jen „doba konání 

soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“). 

III. Mechanismus soutěže: 

1. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže:  

1. Odešle fotografii interiéru zkrášleného pomocí tapet, fototapet, bytových látek, 

bordur nebo samolepek.  

2. Souhlasí s vystavením své fotografie na facebookovém profilu e-shopu 

www.kupsi-tapety.cz https://www.facebook.com/pages/Je-%C4%8Das-na-

tapety-wwwkupsi-tapetycz/108260675862180, která se následně zúčastní 

hlasování prostřednictvím tlačítek „líbí se mi“ na Facebooku.  

3. Soutěžní fotografie musí být ve formátu jpeg nebo png v dostatečné kvalitě pro 

prezentaci na Facebooku (min. 800 px na šířku) a zároveň nesmí překročit 

velikost povolenou pro odeslání prostřednictvím emailu.  

2. Účastník může aktivně propagovat svoji fotografii za účelem získání více hlasů 

3. Výhercem soutěže se stane účastník, který k 13. 12. 2013 v 16.00 získá nejvyšší počet 

hlasů prostřednictvím tlačítka „Líbí se mi“ na Facebookovém profilu pořadatele 

soutěže.  

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v případě, že během doby trvání soutěže dojde 

k  podvodnému či jinému nekalému jednání, které má za následek narušení 

regulérnosti soutěže, vyloučit daného účastníka ze soutěže.  

5. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie, které nejsou 

v dostatečné kvalitě pro prezentaci prostřednictvím aplikace Facebook.  
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6. Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při 

doručování emailových zpráv, ani za případné problémy související s funkčností 

internetové sítě a sociální sítě Facebook. 

7. Soutěžící účastí v soutěži dává souhlas s nakládáním se soutěžními fotografiemi pro 

marketingové účely pořadatele soutěže.  

 

IV. Výhry: 

1. místo: poukaz na nákup v e-shopu www.kupsi-tapety.cz v hodnotě 3 000 Kč. 

2. místo: poukaz na nákup v e-shopu www.kupsi-tapety.cz v hodnotě 2 000 Kč. 

3. místo: poukaz na nákup v e-shopu www.kupsi-tapety.cz v hodnotě 1 000 Kč. 

Výhry do soutěže věnuje pořadatel soutěže. 

V. Vyhodnocení soutěže a předání výher: 

1. Výherce bude vyhodnocen na základě dosaženého počtu hlasů (Líbí se mi) jeho 

soutěžní fotografie prostřednictvím aplikace Facebook k 13. 12. 2013 v 16.00. Výhru 

obdrží první 3 soutěžící s nejvyšším počtem hlasů (To se mi líbí).  

2. Předání výher:  
1. Výherci budou o svém získání denní výhry informováni organizátorem soutěže 

e-mailem na e-mailovou adresu, ze které odeslali soutěžní fotografii. Zároveň 

budou uvedeni na webových stránkách www.kupsi-tapety.cz.   

2. V případě, že soutěžící potvrdí doručení výherního emailu, bude mu 

prostřednictvím dalšího emailu doručen poukaz v podobě slevového kupónu, 

který výherce uplatní v okamžiku odeslání objednávky na e-shopu www.kupsi-

tapety.cz. Tento poukaz musí výherce uplatnit do 30. 12. 2014.  

3. V případě, že bude výherce vyžadovat dárkový poukaz, může mu být slevový 

kupón doručen prostřednictvím pošty.   

VII. Společná ustanovení: 

1. Spotřebitelská soutěž podléhá platným právním předpisům České republiky. 

2. Účastníci soutěže souhlasí pro případ, že se stanou vítězi, s tím, že se zúčastní 

marketingových akcí pořadatele a jejich jména budou zveřejněna na webových 

stránkách www.kupsi-tapety.cz. 

3. Případné dotazy, připomínky apod. budou zasílány na e-mailovou adresu info@kupsi-

tapety.cz  

4. Soutěže je možné se účastnit opakovaně  

5. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. 

Organizátor soutěže má právo výsledně posoudit splnění stanovených podmínek 

soutěže jednotlivými soutěžícími. 

6. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení ani poškození 

výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.  

7. V případě, že nebude možné výhru výherci předat, dostane výhru další soutěžící 

v pořadí.  
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8. Organizátor ani pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí 

v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.  

9. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je 

plně dodržovat.  

10. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou  

11. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem 

pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící 

dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je 

v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto 

rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. 

12. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla 

soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 

13. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že 

pořadatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, a dále nakládat se 

zaslanými fotografiemi pro marketingové účely 

 

 

V Boskovicích dne 23. 09. 2013  

 


