
Úplná pravidla soutěže o pobyt v Bad Hofgasteinu 
 

  
I.  

Provozovatel a partner  
  

Provozovatelem soutěže je společnost FAnn Retail, a.s., se sídlem Jandáskova 24 , 621 00 Brno, IČ: 
27674291 (dále jen „provozovatel“)  
Partnerem soutěže je společnost Johannesbad Hotel St. Georg, Doktor-Zimmermann-Straße 7, 5630 
Bad Hofgastein, Rakousko (dále jen „partner“)  

II.  
Termín a místo konání soutěže  

  
Soutěž probíhá v termínu od 1.11.2020 do 31.12.2020 na webových stránkách organizátora 
http://www.fann.cz/gastein (dále jen „doba konání soutěže“)  
  

III.  
Účastníci soutěže  

  
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let, s pobytem na území České republiky, 
které v době od 1.11.2020 do 31.12.2020 nakoupí v prodejnách nebo na e-shopu FAnn parfumerie 
ČR, zodpoví vědomostní otázku a vyplní požadované údaje. S jedním nákupem je možné se zúčastnit 
pouze jednou.  
  

IV.  
Výherce, výhry v soutěži a předání výher  

  
Do soutěže jsou vloženy následující výhry:  
  
3x voucher na ubytování pro 2 osoby na 2 noci v luxusním 4* hotelu St. Georg včetně snídaně a 
vstupu do wellness.  
  
Losování výher proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od skončení soutěže. Losování proběhne 
bez účasti veřejnosti – pomocí generátoru náhodného čísla (softwarové řešení). Výherci budou o 
výhře informováni prostřednictvím emailu pracovníkem provozovatele. Pracovník s výhercem 
domluví způsob předání výhry.  
  

V.  
Vyloučení ze soutěže  

  
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k agenturám 
pověřeným zajištěním této soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení 
přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří 
jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.  
  
  

http://www.fann.cz/gastein
http://www.fann.cz/gastein/


  
VI.  

Práva a povinnosti pořadatele  
  

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající 
hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly 
být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže 
včetně doby její platnosti či soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit. Výhry nelze směnit za hotovost 
nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Výhry nelze vymáhat soudní 
cestou. Pořadatelé neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře nebo nepřijetí soutěžního e-mailu. 
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Pořadatel neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo 
povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.  
  

VII.  
Osobní údaje  

  
Účastník akce uděluje odesláním vyplněného formuláře souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v 
rámci akce společnosti FAnn Retail, a.s. se sídlem Jandáskova 24, 621 00 Brno, IČ: 27674291 za 
účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. zasílání informací o marketingových 
akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších 
elektronických prostředků, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k 
osobním údajům a další práva dle §11 a §21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a 
tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán.  
  
V Brně dne 1.11.2020  


