
 

 

Vánoční soutěž Vinařství Blaha 

Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže „Vánoční soutěž “ je Vinařství Blaha, Novosedly 465, 691 82 Novosedly, 

IČO: 74137271 na profilu Vinařství Blaha na sociální síti Facebook (dále jen „pořadatel“). 

Pořadatel vydává tato pravidla soutěže (dále jen „pravidla“). 

Tato soutěž není sponzorována, spravována nebo přidružena k elektronické sociální síti 

Facebook ani Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící 

Facebooku ani Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže 

musejí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku či Instagramu. 

Trvání a místo soutěže 

Soutěž probíhá od 1. 12. 2022 do 1. 1. 2023 výhradně na Facebookovém profilu Vinařství 

Blaha, konkrétně pod soutěžním příspěvkem, u kterého je odkaz na tato pravidla. 

Zadání a princip soutěže 

Soutěžící se do soutěže zapojí vložením odpovědi pod soutěžní příspěvek. Zároveň musí 

soutěžící splnit dvě podmínky: 

a) Dejte „like“ naší facebookové stránce Vinařství Blaha  

b) Vložte pod příspěvek vlastní fotku, na které jste s naším vínem. Nejoriginálnější fotka 

vyhrává. 

Komentář musí být vložen pod soutěžní příspěvek – odpovědi zaslané do soukromých zpráv 

nebudou do vyhodnocení zařazeny. 

Soutěžící vložením komentáře do soutěže souhlasí s pravidly soutěže. 

Podmínky účasti v soutěži 

Účastníkem soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let, která 

je obyvatelem České republiky, tudíž adresa pro dodání výhry musí být na území ČR. 

Účastníkem může být osoba, která je registrována na sociální sítí Facebook a která splní 

stanovená pravidla soutěže. (dále jen „soutěžící“) 

Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na  

ww.facebook.com/terms.php 

Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou, tj. pouze s jedním soutěžním komentářem. V 

případě, že soutěžící vloží více komentářů, akceptujeme pouze jeho první vložený komentář. 



 

 

Soutěžící bere na vědomí, že účastí v soutěži se zavazuje dodržovat herní pravidla, zásady 

čestné soutěže a zdržet se jednání, které by mohlo ovlivnit věrohodnost výsledků. V případě 

podezření na podvodné jednání si pořadatel vyhrazuje právo soutěžícího bez náhrady z 

účasti na soutěži vyloučit a nepřiznat případnou výhru. 

Pořadatel soutěže je oprávněn pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zrušit, a to 

pouze v případě, že by nastaly závažné a mimořádné okolnosti zásadním způsobem bránící 

řádnému průběhu soutěže. Výběr vítězné fotografie je výhradně v rukou týmu Vinařství 

Blaha. V případě změny pravidel soutěže nebo při jejím pozastavení či zrušení nemá žádný z 

účastníků nárok na úhradu nákladů nebo jakékoli odškodnění za účast v soutěži. 

Správce osobních údajů  

Zpracování osobních údajů pro účely soutěže provádí pořadatel. 

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů 

V rámci uvedené soutěže bude pořadatel soutěže zpracovávat v souladu s právními předpisy 

osobní údaje soutěžících pro účely účasti v soutěži: označení Vašeho profilu na sociální síti. 

Pro účely zaslání výhry pak pořadatel zpracovává u výherců jméno a příjmení a kontaktní 

adresu, e-mail a telefon, o které Vás požádá v případě, že se stanete výhercem. V případě, že 

se stanete výhercem, může pořadatel po skončení soutěže uvést název Vašeho profilu na 

sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu pořadatele na sociální síti. V 

souvislosti se soutěží pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává. Jakékoliv fotografie 

Vámi přidané na profil pořadatele na sociální síti v rámci soutěže budou pořadatelem 

uchovávány pouze na jeho účtu na sociální síti. 

Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se 

soutěže účastnit.  

Průběh soutěže, výběr výherce, výhra 

Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 12. 2022 do 1. 1. 2023. 

Výherce bude vyhlášen 2. 1. 2023 a bude vybrán týmem Vinařství Blaha. 

Výhrou bude degustace 6 vzorků vína Vinařství Blaha pro maximálně 14 lidí, která může 

proběhnout kdekoliv na území České republiky. Výherní degustace zahrnuje práci 

sommeliéra a víno k této degustaci určené.  

Autorská práva 

Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže pořadateli právo využívat fotografii všemi 

zákonem dovolenými způsoby užití pro účely pořadatele, a to po dobu trvání autorských práv 

k dané fotografii. 



 

 

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na 

sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo 

do autorských práv třetích osob. 


