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Pravidla soutěže o dřevěné pexeso 
 

(dále jako „Pravidla“) 

A. Úvodní ustanovení 
1. Pořadatelem soutěže jsou Domažlické městské lesy spol. s r. o. se sídlem Tyršova 611, 

344 01 Domažlice IČO 26322994 zapsaná pod spisovou značkou C 13472 u Krajského soudu 

v Plzni (dále jako „pořadatel“).  

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: skalova@domazlicke-lesy.cz , +420 733 217 583. 

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do 

soutěže dřevěné pexeso značky Lesní svět, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), 

a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením 

do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat. 

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:  

● soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována 

společnostmi Facebook a Instagram a nijak s nimi nesouvisí; 

● společnostem Facebook a Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná 

práva ani povinnosti. 

B. Podmínky účasti 
1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky: 

● věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let; 

● soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook nebo 

Instagram; 

● dodržování podmínek sítě Facebook nebo Instagram po celou dobu trvání soutěže. 

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli 

způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na 

soutěži tímto článkem Pravidel. 

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného 

vkladu do soutěže. 

C. Mechanika soutěže a výhry 
1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: 

1. Napište pod příspěvek se zadáním soutěže komentář s odpovědí na otázku, 

z jakých dřevin pochází semena na obrázku v příspěvku soutěže a jaké je 

zastoupení těchto dřevin v našich lesích města Domažlice? 

 

2. Počet vašich komentářů je omezen na jeden. 
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2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže 

do 05.02.2023 do 23:59 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 06.02.2023 v příspěvku 

na facebookovém a instagramovém profilu a na webu pořadatele. 

 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící: 

• o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo 

• nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo 

• v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky 

či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno 

pořadatele. 

4. Soutěž má 3 výherce, každý z nich získá tuto výhru: dřevěné pexeso s lesním motivem od 

značky Lesní svět. 

 

5. Pořadatel vybere jako výherce tři komentáře, ve kterých autor určil správně dřeviny a uhodl, 

nebo byl nejblíže k správnému zastoupení dřevin. 

 

6. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:  

napíše mu do zprávy na Facebooku nebo Instagramu a společně se dohodnou na času 

předání výhry. Výherci si odměnu vyzvednou na adrese Tyršova 611, 344 01 Domažlice. 

Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí do 7 dní od vyhlášení výsledků 

soutěže, určí pořadatel do 3 dní nový nového výherce a oznámí ho stejným způsobem jako 

původního výherce. 

 

7. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní 

či jakékoliv jiné plnění.́  

D. Osobní údaje 
1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto 

soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být 

vyhlášeni její výherci a předána výhra.  

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu: 

● pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno 

a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook či Instagram; 

● pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení 

a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci 

a předání výhry; 

● právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se 

pořadatel zavázal v těchto Pravidlech); 

● pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok 

po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují 

delší dobu zpracování (uchovávání); 


