PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1. Organizátor:
Společnost Baumit, spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 48038296,
zapsaná dne 3. 12. 1992 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15358
(dále jen „organizátor“).
2. Název soutěže:
Baumacol Fashion Weeks (dále jen „soutěž“).
3. Doba trvání:
Od 15. 2. 2015 do vydání 1.000 ks odměn (dále jen „soutěžní období“).
Po vydání 1.000 ks odměn bude soutěž ukončena. O ukončení soutěže bude organizátor informovat na
svých webových stránkách www.baumit.cz.
4. Místo konání:
Soutěž probíhá na celém území České republiky.
5. Pro koho je soutěž určena:
Soutěže se mohou zúčastnit všichni zpracovatelé materiálů společnosti Baumit – podnikatelé v oboru
stavebnictví nebo jejich zaměstnanci (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“). Účastníkem nebo soutěžícím
se rozumí 1 osoba.
6. Vstup do soutěže/výhry a určení výherců:
Do soutěže se může zapojit jakýkoliv účastník po zakoupení výrobků organizátora (u některého ze
smluvních prodejců organizátora) z výrobkové řady Baumit Baumacol v celkové částce převyšující 5.000,Kč bez DPH na jednom dokladu o zakoupení.
Výrobková řada Baumit Baumacol obsahuje tyto výrobky:
Baumit Baumacol FlexTop Speed
Baumit Baumacol FlexTop
Baumit Baumacol FlexUni
Baumit Baumacol ProPlus
Baumit Baumacol Basic
Baumit Baumacol Preciso
Baumit Baumacol PremiumFuge
Baumit Baumacol Silikon
Baumit Baumacol Polyurethane
Baumit Baumacol Proof
Baumit Baumacol Protect
Baumit Baumacol SuperGrund
Baumit Baumacol Grund

Hydroizolační páska
Hydroizolační páska – vnitřní roh
Hydroizolační páska – vnější roh
Balkonová páska
Okapnice
Okapnice rohová
Spojka okapnice
Koncovka okapnice
Patní balkonový profil

a to ve všech dostupných baleních, délkách, případně barevných odstínech
viz aktuálně platný ceník.
Nápady s budoucností.

V případě nákupu výše uvedených výrobků v celkové částce převyšující 5.000,- Kč bez DPH na jednom
dokladu o zakoupení vzniká soutěžícímu, po prokázání se tímto dokladem, nárok na odměnu.
Soutěžící se může do soutěže přihlásit na základě dokladu o zakoupení vydaného v období od 1. 1. 2015.
Odměnou pro soutěžícího jsou pracovní kalhoty s potiskem – logem organizátora a nápisem Baumit, viz
obr. 1.
Obr. 1:

Každý soutěžící má na základě jednoho účetního dokladu nárok na právě jedny pracovní kalhoty.
Soutěžící se může do soutěže zapojovat opakovaně.
Do soutěže je zařazeno 1.000 ks pracovních kalhot (ve standardních konfekčních velikostech 48, 50, 52,
54, 56, 58). Soutěžící si může určit požadovanou velikost do vydání skladových zásob jednotlivých velikostí.
Následně bude velikost určena na základě potřeb organizátora.
Soutěžící může svou odměnu nárokovat u jakéhokoliv technického a obchodního zástupce organizátora
(dále jen „OZ“) kdykoliv od zahájení soutěže až do vydání 1.000 ks pracovních kalhot.
OZ vede evidenci každého soutěžícího v interním systému. Po vydání 1.000 ks bude soutěž ukončena. O
ukončení soutěže bude organizátor informovat na svých webových stránkách www.baumit.cz.
Odměna bude předána osobně OZ organizátora na základě předávacího protokolu dle dohody, nejpozději
však do 30 dnů od vzniku nároku na odměnu a předání požadavku OZ.
Každý účastník, který se zapojí do soutěže o pracovní kalhoty, je automaticky zařazen do soutěže o řezačku
na obklady včetně stojanu – DeWALT D24000 + D240001 viz obr. 2.
Obr. 2:
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Řezačku DeWALT D24000, včetně stojanu DeWALT D240001, získá ten soutěžící, který se v každém
kalendářním měsíci únor 2015, březen 2015 a duben 2015 prokáže nejvyšší částkou za nákup výše
uvedených výrobků řady Baumit Baumacol na jednom dokladu o zakoupení.
7. Závěrečná ustanovení:
Organizátor si vyhrazuje právo změny termínů soutěže. Případné změny budou zveřejněny na webových
stránkách organizátora www.baumit.cz
Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi jako správci osobních údajů souhlas, aby po dobu 5 let od
začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa pro účely realizace a vyhodnocení této soutěže a dále pro marketingové účely (zasílání
informací o nových produktech a službách) organizátora, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou,
na adrese sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi a
dojde-li k němu před ukončením soutěže, je jeho následkem vyloučení soutěžícího ze soutěže, včetně ztráty
nároku na výhru, bylo-li odvolání souhlasu doručeno organizátorovi před jejím doručením soutěžícímu,
respektive výherci. Soutěžící má dále práva dle § 21 zákona č.101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k
údajům, které se jej týkají, a právo požadovat jejich opravu, zablokování nebo likvidaci, jakož i právo na
omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo
subjektu na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo příslušné výhry, peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor
není vůči soutěžícím nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než jsou
uvedena v těchto pravidlech.
Výhra není právně vymahatelná.
Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si
vyhrazuje právo bez uvedení důvodu a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit
anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu
vyhlásí na webových stránkách www.baumit.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla. To vše může
organizátor učinit bez nároku soutěžících na náhradu nákladů či škody, která by jim tak mohla vzniknout.
Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži, přičemž v případě
sporu má organizátor právo posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží
spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník
porušoval pravidla, a to bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či škody, která by vyloučením mohla
účastníkovi vzniknout. Případné námitky nebo reklamace proti průběhu soutěže lze pořadateli nebo
organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od
ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce
nebo reklamaci je konečné.
Vyobrazení odměn na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně
odpovídat skutečné podobě odměn.
V případě, že organizátor zjistí prokazatelné jednání účastníka porušující tato pravidla, souhlasí účastník
(nad rámec výše uvedeného základního souhlasu) s tím, že organizátor bude oprávněn uložit ve své
databázi kontaktní údaje užité k porušení pravidel této soutěže, a to na dobu jednoho roku od ukončení
soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití těchto kontaktních údajů pro účast na dalších akcích téhož
organizátora.
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