Pravidla slosování v rámci akce "ValachNet Valašské Folkrockování 2022"
1. Slosování v rámci akce "ValachNet Valašské Folkrockování 2022" (dále jen "Slosování") proběhne jako
spotřebitelská loterie dle zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platném znění.
2. Organizátorem Slosování je TKR Jašek s.r.o., se sídlem Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61,
IČ 25385780 (dále jen "Organizátor").
3. Účastníkem Slosování se stává každý uživatel služeb ValachNet s bezproblémovou platební morálkou (dále jen
"Účastník"). Organizátor přijímá žádosti Účastníků o vyřazení ze Slosování osobně nebo písemně, nejpozději však
4. 8. 2022.
4. Vstupem do Slosování se Účastník zavazuje dodržovat tato pravidla.
5. Ze Slosování jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora.
6. Organizátor si vyhrazuje právo úpravy těchto pravidel v průběhu akce "ValachNet Valašské Folkrockování
2022" včetně práva Slosování kdykoliv zrušit bez náhrady.
7. Vylosované výhry nejsou soudně vymahatelné.
8. Ve sporných případech Slosování si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
9. Výherce bude určen losováním dne 5. 8. 2022. Losováni budou 3 výherci. Výherce získává 2 vstupenky na akci
Valašské Folkrockování 2022 v celkové hodnotě 900,- Kč, kterou pořádá dne 20. 8. 2022 od 17 hodin příspěvková
organizace Téčko, IČ 44740743. Slosování bude probíhat v sídle Organizátora. Slosování bude provedeno
elektronicky náhodným výběrem z databáze Účastníků, kteří splňují kritéria Slosování.
10. Výherci budou zveřejněni na slosovací listině na WWW stránkách Organizátora. Výherci budou také
kontaktováni prostřednictvím e-mailu a SMS zprávy nejpozději do 12. 8. 2022. Organizátor pro kontaktování
výherců použije kontakty, které byly Organizátorem převzaty od Účastníků jako poslední platné.
11. Na Slosovací listině bude uvedeno křestní jméno a první písmeno příjmení výherce a odběrné místo služeb
specifikované pouze názvem obce/města. Ostatní osobní údaje Účastníků jsou považovány za důvěrné a nejsou
poskytovány třetím stranám.
12. Nevyzvedne-li si výhru výherce nejpozději do 19.8.2022, propadá výhra ve prospěch Organizátora.
13. Výherce soutěže souhlasí s tím, že mohou být Organizátorem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové
a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro
marketingové účely Organizátora. Tento souhlas výherce vyjadřuje svým podpisem před předáním výhry pod tato
pravidla.
Datum / jméno, příjmení / obec: …………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis výherce:
………………………………………………………………
Provozovatel služeb: TKR Jašek, s.r.o.
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tel.: 571 115 225, muj@valachnet.cz , www.valachnet.cz
kontaktní místo: Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, otevírací hodiny: Po a St 8:00 -11:00, 12:00-17:00, Út a Čt 8:00-11:00, 12:00-15:00

