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PRAVIDLA SOUTĚŽE „PUTOVÁNÍ ZA ŽIVOU VODOU“ 

Následující dokument upravuje pravidla soutěže „Putování za živou vodou - aneb navštivte přes léto co nejvíce 

studánek, sdílejte s námi fotografii z místa a vyhrajte zajímavé ceny“. Fotografie je nutné sdílet ve facebookové 

skupině „Putování za živou vodou“ společně s hashtagem #zivavoda nebo #živávoda. Čím více studánek navštívíte 

a následně zveřejníte ve FB skupině, tím větší šanci na výhru získáte. 

Účelem dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek akce s názvem „Putování za živou vodou“ (dále jen „Akce“). 

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“). 

1. Pořadatel a organizátor 

Pořadatelem a organizátorem Akce je FN Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc (dále jen „FN 

Olomouc“ nebo „Pořadatel“), Rádio Haná, s. r. o., se sídlem Blažejské náměstí 97/7, 779 00 Olomouc a Lázně 

Slatinice a.s., Slatinice č. p. 29, 783 42. 

2. Doba trvání Akce 

Akce probíhá v době od 8. června 2021 do 31. srpna 2021 (dále jen „Doba trvání Akce“). 

3. Komu je Akce určena 

Do Akce se mohou zapojit všichni zájemci o pohyb na zdravém vzduchu bez věkového omezení.  

4. Jak se zapojit do slosování 

K zapojení do slosování je třeba navštívit studánku či pramen. Vyfotit se a fotku následně sdílet ve FB skupině. Aby 

bylo možné zařadit fotku do slosování, je třeba k ní připojit také hastag #živávoda. Bez toho hastagu není možné 

příspěvek zařadit do slosování.  

5. Odměny a podmínky pro její přiznání 

Po ukončení akce proběhne losování a v Akci budou vylosovaní odměněni věcnými cenami darovanými partnery 

této akce (dále jen „Odměna“). První cena je víkendový pobyt v lázních Slatinice. 

V rámci Akce může Účastník Akce získat pouze jednu Odměnu. 

6. Způsob a termíny vyhlášení a předání Odměn 

Losování proběhne po ukončení akce. Vylosované účastníky budeme následně informovat prostřednictvím 

elektronické komunikace přes FB případně mail. 

Na Odměnu či jiné plnění dle těchto pravidel není právní nárok.  

7. Informace účastníka Akce o zpracování osobních údajů 

Pro účely Akce za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude 

Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. 

Správcem osobních údajů je Pořadatel. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku po skončení Akce. 

Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast na Akci. Bez poskytnutí osobních 

údajů není možné se Akce účastnit. 
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8. Závěrečná ustanovení 

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za 

odměny či bonusy z jiných akcí. 

Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny. 

Ze závažných důvodů a bez náhrady má Pořadatel právo Akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně 

změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že se změna vyhlásí na stránkách 

telovychova.fnol.cz nebo FB FN Olomouc. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí 

věty. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. 

Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách projektu Pět S (https://pets.fnol.cz/) a všichni Účastníci 

Akce s nimi svou účastí v Akci vyslovují svůj bezvýhradný souhlas. 

V případě dotazů ohledně akce, se obraťte na email marketing@fnol.cz. 
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