
Pravidla soutěže 
 

1. Organizátor soutěže, společnost ADTRUCKS, s.r.o., Čečinova 21/A, Bratislava 821 05 uvádí soutěž 
„Navrhni si kamion a proslav se“  (dále jen „soutěž“) v termínu od 15.9.2014 do 16.11. 2014 
 
2. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu 
poměru k organizátorovi a spoluorganizátorovi soutěže, nebo k zúčastněným právnickým osobám, které 
se přímo podílejí na následujících činnostech souvisejících s provozováním a organizováním soutěže -  
příprava, zpracování a vyhodnocení údajů pro účely soutěže a určení výherců soutěže. Pokud se 
prokáže, že výherce soutěže je osobou podle tohoto bodu, nárok této osoby na výhru nevzniká, výhra 
se tomuto výherci neodevzdá a bude následně předána náhradníkovi – dalšímu výherci v pořadí, ve 
smyslu těchto pravidel soutěže. 
 
3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která splní všechny následující podmínky účasti v soutěži: 

a) Odešle svůj soutěžní návrh na e-mailovou adresu adtrucks@adtrucks.eu po dobu trvání 
soutěže. 

b) Uvede své kontaktní údaje.  
c) Přidá stručný komentář k návrhu a popíše zdroj inspirace k jeho vytvoření. 

 
4. Pravidla soutěže:  Do soutěže o hodnotné ceny může zapojit každý účastník, který v období trvání 
soutěže zašle svůj grafický návrh na e-mailovou adresu podle bodu 3. těchto pravidel soutěže. 
Grafický návrh musí byť aplikovaný na maketě kamionu, který si bude moci soutěžící stáhnout na 
stránce www.adtrucks.eu/soutez 
 
Témata pro grafické návrhy jsou:  
- propagace vlasti (region, příroda, historické památky apod…) 
- produktová/služba komerční reklama 
 
5. Nejlepší návrh soutěžní sekce „Propagace tvé vlasti“ bude vyroben a umístěn na kamion ADTRUCKS 
a 6 měsíců bude jezdit. Pro tento účel poskytne autor vítězný návrh bezplatně. Celkového vítěze vybere 
odborná porota. Autor vítězného návrhu hodnotné ceny. Členové poroty budou jmenovitě uvedeni na 
stránce www.adtrucks.eu/soutěž.  
 
6. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu cen v soutěži, což oznámí zveřejněním nových pravidel 
soutěže.  
 
7. Začátek termínu konání soutěže je 15.9.2014 konec 16.11.2014 ve 24:00 hod. 
 
8. Všichni zaregistrovaní účastníci soutěže, kteří v tomto termínu splnili soutěžní podmínky podle těchto 
pravidel soutěže budou zařazeni do soutěže. 
 
9.Ceny ze soutěže není možné vyměnit za finanční hotovost. 
 
10. Pokud nebude možné z jakýchkoliv důvodů doručit/předat výhru určenému výherci nejpozději do 10-
ti kalendářních dnů od zveřejnění výsledků soutěže, bude výhra následně předána náhradníkovi. 
 
11. Organizačně-technické zabezpečení soutěže, její organizování a provozování, průběh a řádné 
ukončení bude realizované prostřednictvím organizátora soutěže. 

http://www.adtrucks.eu/�


 
12. Účastníkům soutěže nevzniká nárok na výhru pouze účastí v soutěži. 
 
13. Jestliže účastník soutěže poruší podmínky soutěže, ztratí nárok na výhru a bude ze soutěže 
vyloučen. 
 
14. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit podmínky soutěže. 
Všechny změny pravidel podle tohoto bodu organizátor soutěže zveřejní a zpřístupní veřejnosti. 
 
15. Zapojením se do soutěže dává každý účastník soutěže svůj bezvýhradní souhlas k použití a 
zpracování osobních údajů poskytnutých pro tuto soutěž pro marketingové účely organizátora, s 
osobními údaji účastníků soutěže bude nakládáno v souladu s ustanovením § 5 zákona č.101/2000 Sb. 
O ochraně osobních údajů v platném znění.  

 
Účastník soutěže, který poskytl své osobní údaje odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou 
správné, úplné, aktuální a pravdivé. Účastník soutěže zapojením se do soutěže potvrzuje, že byl 
organizátorem seznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů a že mu byli známé všechny 
potřebné informace ze strany organizátora, podle zákona o ochraně osobních údajů. Účastník soutěže 
zapojením se do soutěže taktéž vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, přičemž souhlasí, že je bude 
v plném rozsahu dodržovat.  

Výherce zapojením se do soutěže uděluje svůj souhlas na bezplatné poskytnutí nebo zveřejnění svých 
osobních údajů organizátorem soutěže v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště pro propagační, reklamní a 
marketingové účely spojené s vyhodnocením soutěže a propagací organizátora a jeho služeb, tyto dále 
uveřejňovat a šířit v médiích, v hromadných informačních prostředcích a jiných audio, foto a video 
materiálech. 

16. Účastníci soutěže se mohou seznámit s jejími oficiálními pravidly na internetové stránce 
organizátora www.adtrucks.eu . V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, 
bude toto učiněno písemně a uveřejněno na adrese www.adtrucks.eu . Účinnost této změny nastává 
okamžikem zveřejnění podle předchozí věty. Zapojením se do soutěže vyjadřují účastníci svůj souhlas 
řídit se těmito oficiálními pravidly. Výhra nebude výhercovi předána pokud výherce plně nesouhlasí s 
těmito pravidly a nesplní požadavky z nich pro něho vyplývající. 
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