Pravidla hlasování MISSIS MODELS SYMPATIE 2017
1.

Organizátor hlasování

Missis Models, z.s., IČ: 05960061, se sídlem Dělnická 408/23, 708 00 Ostrava 8, zapsaná pod
spisovou značkou: L 15868 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

2. Hlavní výhra pro hlasující
2.1. Poukaz v hodnotě 1.000,- Kč na dvouhodinové procedury do masérského studia v Ostravě.
Výherce si může vybrat z nabídky - čínská tlaková masáž, sportovní masáž, relaxační masáž a aroma
masáž. Poukaz do hlasovací soutěže poskytla Lenka Tichá, S. Tůmy 1, Ostrava - Hulváky.
2.2. Tato hlavní výhra je také výhrou jedinou.

3. Účastníci soutěže
3.1. Hlasovat může jakákoli fyzická osoba vyplněním hlasovacího formuláře na stránce http://
vstupenkaonline.cz/soutez-missis-models/ bez rozdílu státní příslušnosti. Hlasování je mezinárodní.
3.2. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

4. Vyhlašování a kontaktování vítěze
4.1. Ze všech platných hlasů poslaných do soutěže hlasujícími, večer v den konání MISSIS MODELS
2017 v Klimkovicích 9.9.2017, bude vylosován výherce hlavní výhry. Vylosovaný výherce má nárok
na výše uvedený poukaz v hodnotě 1.000,- Kč.
4.2. Vítěz soutěže bude kontaktován emailem nebo telefonicky, který zadal při hlasování
prostřednictvím hlasujícího formuláře. Organizátor hlasování pošle výhru vítězi na emailovou adresu,
kterou vítěz vyplnil při hlasování. Výhra bude poslána ve formě příslušné elektronické poukázky.
4.3. Z každého emailu může být poslán pouze jeden hlas. Každý hlas může volit některou z účastnic
MISSIS MODELS SIMPATIE 2017 jen jednou.
4.4. Účastník hlasování, který vyhraje, může poukaz uplatnit pouze po dobu platnosti poukazu. Pokud
tak neučiní, poukaz propadá. Organizátor není povinen jej vítězi jakkoliv kompenzovat.
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5. Udílení ceny
5.1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, kterou s výhrou mohou souviset. Výhra
bude zaslána výherci do sedmi dní ode dne vyhlášení výhry ve formě elektronické poukázky na email,
který uvedl při hlasování.
5.2. Organizátor hlasování ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady,
škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor
nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.
5.3. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může
nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.
5.4. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla hlasovací soutěže a to kdykoliv.
Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na:
info@vstupenkaonline.cz.

6. Všeobecné obchodní podmínky
6.1. Vaše informace zasíláte přes hlasovací formulář na portálu vstupenkaonline.cz organizátorovi
soutěže, MISSIS MODELS, z.s.. Odeslané informace budou použity pro účely hlasovací soutěže ve
smyslu podmínek hlasovací soutěže a ochrany soukromí. Případně budoucí informace o dalších
akcích a událostech probíhajících na portálu vstupenkaonline.cz. V případě potřeby, máte možnost se
kdykoli odhlásit.
6.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné hlasovací soutěž spustit tak, jak byla naplánován, a to z
důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu,
technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný
průběh nebo celistvost soutěže, vyhrazuje si organizátor právo hlasovací soutěž dle svého uvážení
zrušit nebo změnit.
6.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat osobu, která
a)

se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže,

b) poruší Pravidla hlasování MISSIS MODELS SYMPTIE 2017
c)

poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo

d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim
vyhrožuje.
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