
Pravidla soutěže na webu KC Lanškroun 
Pořadatel: Kulturní centrum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, 563 01 Lanškroun, IČ: 00854387, DIČ: 

CZ00854387 zapsané ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 

1133 Pr. 

Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá vždy na webových stránkách kclanskroun.cz/soutez, a 

to v době uvedené pořadatelem na kclanskroun.cz/soutez a facebookové stránce vždy při vyhlášení 

každého soutěžního kola. Přesná doba trvání soutěžního kola je vždy vymezena v jejím vyhlášení.  

Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s 

doručovací adresou v České republice (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, 

které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým 

osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.  

Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele.  

Průběh a principy soutěže: Soutěž probíhá vždy na webových stránkách kclanskroun.cz/soutez. 

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci vyhlášeného soutěžního kola reagovat na 

soutěžní otázku podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola na 

webové stránce kclanskroun.cz/soutez. Podstatou soutěže je přitom zpravidla zaslání správné 

odpovědi na soutěžní dotaz, případně originální odpovědi dle zadání pořadatele. Každý soutěžící může 

vyhrát v témže kole pouze jednu cenu. Soutěže se každý soutěžící může zúčastnit opakovaně tj. 

soutěžit v rámci více kol, nicméně v každém soutěžním kole pouze jednou. Z originálních odpovědí 

odborná porota ve složení ze zaměstnanců pořadatele vybírá vítězný příspěvek; v případě soutěže o 

správnou odpověď vítězí taková odpověď, která bude náhodně vylosována porotcem ze zaměstnanců 

pořadatele. 

Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje, 

které byly zaslány společně se správnou nebo originální odpovědí. Výhru si soutěžící vyzvedne po 

předložení průkazu totožnosti osobně v kanceláři Kulturního centra Lanškroun, Nádražní 335, 563 01 

Lanškroun nejpozději do 5 pracovních dnů od zaslání oznámení o výhře v soutěži, či je mu výhra 

předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o 

výhře do pěti dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.  

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru 

od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou 

užíváním výhry.  

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny odpovědi, které jsou dle výlučného 

posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či 

jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit 

soutěžícího, jehož chování odporuje pravidlům této soutěže. Pořadatel upozorňuje soutěžící, aby při 

zasílání svých odpovědí neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se 

zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do 

soutěže anebo vyřadit ze soutěže soutěžícího s odpovědí, který dle jeho rozhodnutí bude z výše 

uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody 

takového rozhodnutí. To platí i o odpovědích technicky pro soutěž nepoužitelných.  



Autorská a jiná práva: Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vložené odpovědi, nebo 

že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v 

rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli.  

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých 

údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného 

porušení těchto pravidel soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži, 

případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí 

pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry 

peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok 

na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.   

Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel, který také vyřizuje případné 

reklamace.   

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost webových stránek kclanskroun.cz/soutez, 

doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností 

pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či 

jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí 

na facebookových stránkách, webových stránkách či instagramu. 

 

Pravidla soutěže jsou v platnosti od 16. 8. 2019 


