
Pravidla soutěže „Auta, technika, lidé a móda do r. 1950“. 
Vyhlašovatelem je DESMOS REAL s.r.o., provozovatel Veteran Areny, se sídlem Olomouc, 
Pavlovičky, Sladovní 103/3, IČ: 29456606. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, 
podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.  
 
1. Soutěže se může zúčastnit kterákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území České 
republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti DESMOS REAL s.r.o. a jejich rodinní 
příslušníci.  
 
2. Tato soutěž není spotřebitelskou soutěží nebo loterií ani veřejným příslibem. DESMOS REAL 
s.r.o. si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv i bez udání důvodů ukončit nebo odvolat nebo zrušit 
nebo změnit podmínky soutěže.  
 
3. Soutěž probíhá od 6. 5. 2016, nejpozději do 10. 6. 2016.  
 
4. Do soutěže se soutěžící přihlásí zasláním soutěžní fotografie do 3. 6. 2016, která bude 
následně zveřejněna v příslušném albu na facebookovém profilu Veteran Areny. Ceny vyhrávají 3 
fotografie s největším počtem „lajků“. Každý soutěžící může zaslat pouze jednu fotografii. 
Fotografie se zasílají na email mkonecny@veteranarena.cz.  
 
5. Pořadatel si vyhrazuje právo nezapočítat podezřelé hlasy, popřípadě soutěžní fotografii 
vyřadit, pokud bude podezření na ovlivnění výsledků nekalým jednáním (automatizovanou či 
strojovou činností). Vyhrazujeme si právo vyřadit fotografie, které obsahují vyobrazení, která 
svým provedením nebo obsahem jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy nebo jsou 
způsobilá vyvolat pohoršení veřejnosti nebo narušovat mravní výchovu nezletilých. 

6. Účastník soutěže uděluje společnosti DESMOS REAL s.r.o. souhlas podle z. č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních dat jakkoliv obsažených nebo získaných 
pomocí emailu nebo jiným způsobem, a to pro účely soutěže. Zasláním fotografie soutěžící 
souhlasí s tím, že jeho fotografie může DESMOS REAL s.r.o. využít pro reklamní a marketingové 
účely. Dále soutěžící souhlasí s tím, že jeho jméno může být zveřejněno na webových stránkách 
muzea Veteran Arena. Soutěžící zasláním fotografie zároveň prohlašuje, že je autorem, a že 
zasláním fotografie do soutěže nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob, ani 
jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a 
nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy. 

8. Výherce bude po vyhlášení výsledků kontaktován na e-mail, ze kterého odesílal soutěžní 
fotografii. Výhru je možné převzít osobně na pokladně muzea Veteran Arena nebo zaslat 
přepravní službou nebo poštou. Přihlásit se o výhru je možné do 20. 6. 2016, jinak propadá 
pořadateli bez náhrady.  
 
9. Výhry v soutěži: 

1. místo:  Exkluzivní třídílná publikace Wikov – Továrna automobilů 
2. místo:  Kniha Letem motoristickým světem  
3. místo:  Kniha Kouzlo karoserie  

 

V Olomouci dne 6. 5. 2016. DESMOS REAL s.r.o., provozovatel Veteran Areny 
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