ÚPLNÁ PRAVIDLA PRO LETNÍ SOUTĚŽE SE SPOLEČNOSTÍ LENOVO
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže #LenovoLéto (dále jen soutěž). Tato pravidla
jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže určené účastníkům na území
České a Slovenské republiky.
1. PROVOZOVATEL A ORGANIZÁTOR AKCE
Provozovatelem akce je společnost Lenovo Technology B.V. organizační složka, se sídlem
Jankovcova 1603/47a, PSČ 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 27243869, DIČ CZ27243869.
Organizátorem akce je Fox Hunter s.r.o., se sídlem Přemyslovská 211/46, PSČ 130 00, Praha 3,
Česká republika, IČO: 279 363 25, DIČ CZ279 363 25 (dále jen „organizátor“).
2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá ve dvou jazykových mutacích (www.lenovo.cz/lenovo-leto a www.lenovo.sk/lenovoleto) na území České republiky a Slovenské republiky od 19.7.2020 do 1.8.2021 24:00 včetně (dále jen
“termín soutěže”).
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky
(www.lenovo.cz/lenovo-leto) nebo Slovenské republiky (www.lenovo.sk/lenovo-leto), která splní tato
pravidla soutěže (dále také „účastník“).
4. PODMÍNKY ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE
Účastník soutěže musí zveřejnit na sociální síti Instagram fotografii, která obsahuje typicky českou,
nebo slovenskou letní akvititu, přidat hashtag #LenovoLeto a označit kanál společnosti Lenovo @LenovoCzech pro letní aktivity na území České republiky a @LenovoSlovakia pro letní aktivity na
území Slovenské republiky.
Každý soutěžící může zaslat do soutěže až 3 soutěžní příspěvky.
Označením kanálu společnosti Lenovo a přidáním hashtagu #LenovoLeto prohlašuje, že disponuje
právem nakladát se zveřejněnou fotografií, že je obeznámen s pravidly soutěže a souhlasí se
zpracováním poskytnutých informací pro marketingové účely provozovale soutěže po dobu 2 let od
ukončení soutěže.
Organizátor ani provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za soutěžní příspěvky, jejichž zveřejnění
proběhlo bez souhlasu třetích osob, které mohou nárokovat vlastníctví těchto fotografií, nebo
nesouhlasí s pravidly soutěže a zejména pak s využitím těchto fotografií pro marketingové účely
provozovatele soutěže.
5.VÝBĚR VÝHERCŮ A SEZNAM VÝHER
Každý týden konání soutěže vybere odborná porota složená z pěti zaměstnanců provozovatele
soutěže (dále jen porota) dva nejlepší příspěvky z České republiky a dva příspěvky ze Slovenské
republiky, které ohodnotí letním balíčkem Lenovo. Na konci soutěže vybere porota ze čtyř nejlepších
příspěvků dva (jeden pro každou zemi), které ohodnotí notebookem Lenovo Yoga Duet 7i.
1.místo

Lenovo Yoga Duet 7i a letní balíček Lenovo

2-4.místo

letní balíček Lenovo složený z reklamních předmětů

5-10.místo

herní balíček Lenovo obsahující hry v hodnotě 4 000 Kč

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou účastí v soutěži potvrzuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že provozovatel
a organizátor jsou oprávněni užít fotografie v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění
občanského zákoníku.
7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Do akce nebudou zařazeni účastníci, jejichž údaje nebudou, byť jen okrajově či částečně splňovat
stanovené podmínky soutěže. Rozhodnutí provozovatele je konečné, bez možnosti jakéhokoliv
odvolání ze strany účastníka. Ten bude však vyzván k možnému dodatečnému doplnění poskytnutých
údajů. Do soutěže nebudou zařazeni ti účastnici, jejichž údaje budou vyplněné v rozporu s těmito
pravidly akce nebo budou obsahovat nepravdivé údaje.
Organizátor ani provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za případné důsledky komentářů či
fotografií umístěných účastníky na stránkách a na sociálních sítích.
Provozovatel ani organizátor neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení v doručení infromačních zpráv.
Provozovatel akce si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž
ukončit.
Provozovatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení
soutěže, a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových
stránkách soutěže www.lenovo.cz/lenovo-leto a www.lenovo.sk/lenovo-leto.
Účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
Tato úplná pravidla akce jsou k dispozici u organizátora a provozovatele akce a na stránkách soutěže
www.lenovo.cz/lenovo-leto a www.lenovo.sk/lenovo-leto.
V Praze 19. 7. 2021

