Úplná pravidla tipovací soutěže
„Tipujte cenu stříbra a vyhrajte mince z Lunární série“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové soutěže (dále jen „soutěž“). Tato
pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Soutěže (dále jen „pravidla“).
Pořadatel a organizátor
Pořadatelem a organizátorem Soutěže je GOLDEN GATE CZ a.s. se sídlem Václavské náměstí 1282/51, 110
00Praha 1, Česká republika, IČO: 24839540, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 17136 (dále jen „pořadatel“).
1. TERMÍN KONÁNÍ
Soutěž trvá od 9. 9. 2019 do 15. 10. 2019 23:00 (dále jen „soutěžní období“).
2. KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE
Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která v
soutěžním období na internetových stránkách www.lunarniserie.goldengate.cz odpoví na soutěžní otázku
(dále jen „zájemce o soutěž“) a dále splní podmínky stanovené těmito pravidly. V případě zájemců o soutěž
mladších 15 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné
převzetí výhry.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, kteří se přímo podílejí a spolupracují na organizaci
soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Osoby nesplňující podmínky účasti soutěže nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže
zařazeny. I pokud taková osoba splní některé z podmínek pro získání výhry, nestane se výhercem. Výhra
v takovém případě bude udělena jinému soutěžícímu.
3. PRAVIDLA SOUTĚŽE A PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ VÝHRY
Principem soutěže je tipnutí ceny stříbrné unce v USD, která bude vyhlášena dne 30. 10. 2019 na oficiálních
stránkách LBMA (http://www.lbma.org.uk/), tzv. LBMA Silver Prices, konkrétně zde
http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices ve 12:00 místního času. Tipovaná cena musí být upřesněna
na tři desetinná místa.
Zájemce o soutěž zasílá svůj tip prostřednictvím formuláře na webové stránce lunarniserie.goldengate.cz.
Každý zájemce o soutěž může zaslat pouze jeden tip. V případě odeslání více tipů se do soutěže započítává
pouze první odeslaný tip.
Výsledné pořadí zájemců o soutěž bude určeno podle nejbližšího tipu k zveřejněné ceně LBMA Silver Prices
ze dne 30. 10. 2019. Výhru získají tři zájemci o soutěž (dále též „výherce/i“). V případě většího počtu stejných
tipů o pořadí rozhoduje časová priorita (časovou prioritou se rozumí dřívější tip), případně rozhodne los.
4. VÝHRA V SOUTĚŽI

2. místo

Sada stříbrných investičních mincí Lunární série III – 2020 Rok Myši
- 1 kg, 5 oz, 2 oz, 1 oz a ½ oz
Stříbrná investiční mince Lunární série III – 2020 Rok Myši – 5 oz

3. místo

Stříbrná investiční mince Lunární série III – 2020 Rok Myši – 1 oz

1. místo

4. OZNÁMENÍ, OVĚŘENÍ NÁROKU A ČERPÁNÍ VÝHER
Pro oznámení výhry použije pořadatel soutěže emailovou adresu ze soutěžní registrace, výherce bude
kontaktován nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Pořadatel bude výherce kontaktovat
výherním e-mailem s informačními pokyny k převzetí výhry.
Výhry budou předány prostřednictvím České pošty nebo jiné dopravní společnosti, případně může dojít
k osobnímu předání výhry zástupcem Pořadatele. Výhry budou účastníkům odeslány/předány nejpozději
do 1 měsíce od skončení soutěže.
Pořadatel má právo ke zveřejnění seznamu výherců na webu lunarniserie.goldengate.cz, s čímž soutěžící
odesláním svého tipy a účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani
nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění hodnotě výhry.
Pokud výherce z jakéhokoliv důvodu nebude reagovat na pokyny organizátora, ztrácí nárok na výhru.
Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či
ztrátu během přepravy.
V případě jakýchkoli pochybností pořadatele o řádném splnění soutěžních podmínek může být soutěžící
pořadatelem ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na výhru.
V případě nesplnění podmínek a vyloučení výherce ze soutěže propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve
prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn ji udělit náhradníkovi (dalšímu soutěžícímu), nebo ji využít
k jiným marketingovým účelům a dle vlastního uvážení.
Příjemce výhry je výherce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z
daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím výhry.
5. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby
mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž
ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení
o výhře.
Jediná úplná a závazná pravidla jsou uložena u organizátora soutěže a uveřejněna na internetové adrese
lunarniserie.goldengate.cz
6. ZÁVAZNOST PRAVIDEL A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Soutěž se řídí těmito Pravidly. Každý soutěžící je povinen odeslat své údaje dle čl. 3. těchto pravidel pouze
v případě, že splňuje podmínky pro účast v soutěži. Po odeslání údajů je každý soutěžící povinen řídit se
těmito pravidly a instrukcemi uvedenými na soutěžních dokumentech.
Nakládání s osobními údaji se řídí zásadami zpracování osobních údajů v marketingových soutěžích
pořadatele, které jsou uveřejněny na webových stránkách. Odkaz je vždy umístěn u webového formuláře,
který se vztahuje soutěži.

V Praze dne 4. 9. 2019

