1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže s názvem ,,Příběh starokladrubského koně“ (dále jen ,,soutěž“) je Národní
hřebčín Kladruby nad Labem s. p. o. se sídlem Kladruby nad Labem 1, 533 14, IČO: 72048972. (dále
jen ,,pořadatel“).
2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 12. 12. 2016 do 31. 1. 2017. Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže
na webových stránkách Národního hřebčína Kladruby nad Labem (www.nhkladruby.cz) a profilu na
Facebooku (www.facebook.com/nhkladruby).
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Soutěže se může zúčastnit každý bez rozdílu věku. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit
jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky soutěže a kritéria
pro výherce. (dále jen ,,výherce“).
4. PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěžním úkolem je vymyslet originální příběh, komiks či pohádku, jejímž hlavním hrdinou bude
starokladrubský kůň.
Výherce bude vybrán porotou, která bude stanovena ředitelem Národního hřebčína Kladruby nad
Labem. Výběr bude proveden na základě nejvíce kreativního a nejoriginálnějšího příběhu.
Účastník odpovídá za to, že příběh nebude zpodobňovat násilí, diskriminaci, nezákonné či nenávistné
jednání, pornografii a nebude porušovat platné právní předpisy, ani nebude v rozporu s dobrými mravy,
a nebude poškozovat dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se bude pořadatel důvodně domnívat,
že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.
Soutěžící odesláním soutěžního příběhu souhlasí s jeho zveřejněním na internetových stránkách
Národního hřebčína a sociálních sítích.
Soutěžící se do soutěže přihlásí zasláním svého příběhu a řádně vyplněného a podepsaného
přihlašovacího formuláře. Vše společně odešle:
1. POŠTOU na adresu: Národní hřebčín Kladruby nad Labem s. p. o. se sídlem Kladruby nad Labem
1, 533 14. Obálku je nutné označit heslem: ,,Příběh starokladrubského koně“
2. E-MAILEM na adresu: pruvodci@nhkladruby.cz
5. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
Výherní cenou byla stanovena vyjížďka kočárem – dvojspřežím (pro max. 4 osoby).
Výherce bude vybrán dle postupu uvedeného v předchozím bodě.

Výherce bude vyzván Národním hřebčínem Kladruby nad Labem dle kontaktů uvedených
v přihlašovacím formuláři.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem je oprávněn uveřejnit jméno, příjmení a město bydliště na svých
profilem sociálních sítích a internetových stránkách.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo
konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez
náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to
tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Národním hřebčínu Kladruby
nad Labem dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno a příjmení a pro případ,
že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány
v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu.
Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Národního hřebčína Kladruby nad Labem;
neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry.
Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat
odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a
další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na
vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 12. 12. 2016.

