
Podrobná pravidla soutěže „Miss VCARS Christmas 2012“ 

Soutěž Miss VCARS Christmas 2012 (dále jen „soutěž“) vyhlašuje společnost ImEx Select Czech 

s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha, 169 00, (dále jen „vyhlašovatel“). 

Podmínkou přijetí do soutěže je splnění všech následujících uvedených pravidel. Pokud pravidla 

nebudou splněna, nebude fotografie/účastnice do soutěže zařazena. 

Podmínky pro účastnice: 

- Účastnicí Soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví (dále jen „soutěžící“), jejíž 

datum narození je 30.11.1994 a starší (tzn. soutěžící je starší 18 ti let.) 

- Soutěžící zašle svoji soutěžní fotografii (dále jen „fotografie“) spolu se svými platnými 

kontaktními údaji (Jméno, příjmení, adresa, email, telefon, datum narození) na email 

miss@vcars.cz . 

- Pokud některé z uvedených údajů nebude platné nebo nebudou zaslány všechny požadované 

údaje, nebude fotografie do hlasování zařazena. 

- Soutěžící může zaslat do soutěže pouze jednu soutěžní fotografii. Pokud email bude obsahovat 

více fotografií, nebude uveřejněna ani jedna ze zaslaných fotografií. 

- Fotografie musí zobrazovat soutěžící, která se do soutěže přihlašuje. 

- Fotografie nesmí porušovat platné zákony ČR a nesmí zobrazovat pornografický či sexuálně 

explicitní obsah. 

- Fotografie je možné zasílat od 1.12.2012 do 21.12.2012. 

- Pokud fotografie nebude splňovat některé z uvedených pravidel, nebude do soutěže zařazena. 

- Vyhlašovatel soutěže si i tak vyhrazuje právo vyřadit jakýkoliv snímek.  

- Za autorství a souhlas fotografovaných osob ručí soutěžící. 

- Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s těmito pravidly. 

Po přijetí emailu s fotografií a údaji bude soutěžící zařazena do soutěže a její fotka bude zveřejněna na 

facebookových stránkách vyhlašovatele (www.facebook.com/VCARS). Zde budou jednotliví 

uživatelé hlasovat pomocí označení „To se mi líbí“ pro vítězku soutěže. Fotografie, která získá do 

22.12.2012 21 hod. nejvíce označení „To se mi líbí“ se stává vítězem soutěže. Vítěz soutěže bude 

vyhlášen 23.12.2012. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit jakýkoliv soutěžní snímek, či jakéhokoliv soutěžícího. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, ceny soutěže, případně soutěž zastavit, 

odložit či zcela bez náhrady zrušit. 

Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění. 

Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné 

rozhodnutí. 

Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do 

písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, 

popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce. 

Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli cen/darů. 

http://www.facebook.com/VCARS

