SOUTĚŽ VYKOUZLETE POHÁDKOVOU KNÍŽKU
Pravidla soutěže
1. „Soutěž Vykouzlete pohádkovou knížku“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Pojišťovna VZP,
a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 (dále jen „Pojišťovna VZP“).
2. Soutěže se může zúčastnit instituce, která byla oslovena nebo která se do soutěže přihlásí sama
(dále jen „soutěžící“). V období od 7. 12. 2020 od 00:00:01 do 14. 3. 2021 do 23:59:59 vyplní
registrační formulář na webu www.ozivimecesko.cz a přiloží fotografie vytvořené pohádkové knížky
(dále jen soutěžní práce) a soutěžní práci zároveň fyzicky a doporučeně zašle společnosti Foxo s.r.o.,
Bubenská 51, Praha 7, 170 00.
Soutěžící bere odpovědnost za správnost kontaktních údajů (zejména e-mailu), které uvede do
soutěžního formuláře.
Vyplněné soutěžní formuláře mohou soutěžící odesílat od pondělí 7. 12. 2020 od 00:00:01 hod. do
neděle 14. 3. 2021 23:59:59 hod.
Formuláře budou uloženy a seřazeny v pořadí, v jakém byly doručeny.
3. Soutěžící mohou do soutěže přihlásit neomezeně soutěžních prací. Každá jednotlivá soutěžní práce
musí být přihlášena samostatně.
Pohádková knížka musí být na téma pohádkového světa a musí obsahovat:
•
•
•
•

Originální příběh, bez používání známých příběhů z pohádek a bez známých pohádkových
postaviček.
V knize se musí objevit postava medvídka Vildy – ambasadora dětského úrazového pojištění
Medvídek Pojišťovny VZP, a. s.
Příběh by měly vymyslet děti, pokud umí psát, měly by ho napsat, za mladší děti ho napíše
dospělá osoba.
Ztvárnění, počet postaviček, příběh i výroba knihy, to vše je na kreativitě soutěžících.

4. Nejlepší soutěžní práce bude vybrána tříčlennou porotou. Vítěz bude uveřejněn na webových
stránkách soutěže. Porota bude hodnotit formu zpracování pohádkové knížky a příběh.
5. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pojišťovny VZP a jejich rodinní příslušníci.
Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří plně splní stanovené podmínky. Organizátor soutěže má
právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
Soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo kteří budou jednat v rozporu s pravidly,
nebudou do soutěže zařazeni. Ukáže-li se, že takový soutěžící se i přes výše uvedené stal výhercem,
např. v důsledku nepravdivých informací, jež poskytl, nemá nárok na výhru.
6. Výhry jsou:
1. místo: 5x notebook
2. místo: 3x notebook
3. místo: 1x notebook
4. místo: 2x tablet

5. místo: 1x tablet
7. Výherce bude společností Pojišťovna VZP kontaktován na e-mailové adrese, kterou ve formuláři
uvede. Pokud výherce nepotvrdí výherní e-mail a převzetí výhry do 15. 4. 2021 do 12:00 hod., nárok
na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch společnosti Pojišťovna VZP. Účast v soutěži ani výhru
není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně. Výhra bude výherci předána
osobně v sídle pořadatele soutěže nebo prostřednictvím obchodního zástupce pořadatele.
8. Za účelem vyhodnocení Soutěže, informování výherců získání a předání výhry, bude Pořadatel
zpracovávat osobní údaje výherců, a to jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Informace o zpracování
osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky
na ochranu práv, jsou dostupné na stránkách www.ozivimecesko.cz
9. Pojišťovna VZP nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování
e-mailů s odpovědí na otázky a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže
včetně jejího ukončení. Pojišťovna VZP je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen nebo
jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny
na: www.ozivimecesko.cz
10. Tato pravidla jsou platná a účinná od 7. 12. 2020.
Podmínky výherních cen:
1. Výhry není možné vyměnit za peníze.
2. Výherní ceny nemohou být postoupeny dalším osobám. Cena je nevratná.
3. Výherce je povinen si výhru vyzvednou osobně, pokud nebude domluveno jinak.
4. Výherce bere na vědomí, že se budou pořizovat fotografie během předávání cen.

