
Pravidla instagramové a facebookové soutěže společnosti 
 

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  
 

#vodavhlavniroli 
 
I. Pořadatel 

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., 
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň, IČ: 25205625, zapsaná v obchodním rejstříku 
Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574 (dále jen „pořadatel“). 

II. Cíl, místo a termín konání soutěže, podmínky účasti v soutěži 

1. Cílem soutěže je propagace pořadatele, a to i po skončení soutěže. 

2. Místem konání soutěže je instagramový profil pořadatele vodarna.plzen a 
facebookový profil pořadatele Vodárna Plzeň. 

3. Soutěž se koná v termínu od 30. 6. 2021 do 30. 9. 2021 včetně.  

4. Soutěže se mohou zúčastnit registrovaní uživatelé instagramu a facebooku, kteří 
splní podmínky uvedené v bodě III. pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“).    

III. Princip a pravidla soutěže 

4. Podmínkou zařazení do soutěže je vložení příspěvku na facebookový a 
instagramový profil soutěžícího a jeho opatření  hashtagem #vodavhlavniroli (dále 
jen „soutěžní příspěvek“). Každý soutěžící se do soutěže může zapojit více 
soutěžními příspěvky a v takovém případě může jeden soutěžící vyhrát i více výher v 
této soutěži.  

Soutěžní příspěvek nesmí být vulgární, rasistický, xenofobní či jinak urážlivý nebo 
diskriminační. Takový příspěvek může být okamžitě pořadatelem smazán a vyřazen 
ze soutěže. Pořadatel neodpovídá za obsah a právní přípustnost soutěžního 
příspěvku. 

7. Vložením příspěvku na facebook nebo instagram uděluje soutěžící svůj souhlas s 
účastí v soutěži a zavazuje se bezpodmínečně a bez výhrad dodržovat tato pravidla 
(dále jen „pravidla soutěže“) 

9. Pořadatel nehradí soutěžícím žádné případné náklady, které jim vzniknou účastí 
v soutěži. 

10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžícího, jehož příspěvek porušuje 
pravidla soutěže nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání 
soutěže nebo po jejím skončení vyřadit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. 

11. Soutěžící svojí účastí v soutěži dává výslovný souhlas k tomu, aby jeho soutěžní 
příspěvky byly s uvedením jeho uživatelského jména, pod kterým je registrován na 
sociální síti instagram či facebook, použity pořadatelem během trvání soutěže i po 
jejím skončení v rámci propagace pořadatele.   

Vítězné soutěžní příspěvky mohou být použity pro propagaci pořadatele v tištěných i 
digitálních propagačních materiálech, na internetových stránkách pořadatele a 
profilech pořadatele na sociálních sítích.  Pro toto užití uděluje soutěžící pořadateli 
výslovnou časově neomezenou nevýhradní a bezúplatnou licenci dle ustanovení § 



2358 a násl. občanského zákoníku, kdy však takto udělenou licenci není povinen 
pořadatel využít.  

IV. Určení výherců soutěže 

1. Výherci budou vybráni tak, že pořadatel zhodnotí všechny soutěžní příspěvky, 
které splňují pravidla soutěže, a z nich vybere tři soutěžní příspěvky, které bude dle 
svého individuálního posouzení považovat za nejlepší, přičemž výherci  získají výhru 
v soutěži uvedenou v čl. IV. pravidel soutěže. 

2. Výherci budou vyhlášeni dne 10. září 2021 pořadatelem prostřednictvím příspěvku 
na instagramovém a facebookovém profilu pořadatele.  

Výherci budou vyzváni k poskytnutí údajů pro předání výhry, a to prostřednictvím 
soukromé zprávy, kterou prostřednictvím instagramu či facebooku zašlou pořadateli. 
V rámci této soukromé konverzace se pořadatel a výherce dohodnou na způsobu 
předání výhry. 

3. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 10 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výherců 
dle předchozího odstavce pravidel soutěže, propadá výhra pořadateli. 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro 
výhru byly splněny nebo ne. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, byť jen 
částečně, pravidla soutěže. 

IV. Určení výher v soutěži (cen) 

1. Soutěžící, jehož soutěžní příspěvek, bude vybrán jako nejlepší, získá částku 5000 
Kč, druhý v pořadí získá částku 3000 Kč a třetí částku 1000 Kč.  

2. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou dle § 2874 
občanského zákoníku. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu pouze se 
souhlasem pořadatele. 

V. Práva a povinnosti pořadatele 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění soutěž ukončit či 
pozastavit, pozměnit pravidla soutěže, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za 
neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří 
se účastní soutěže v rozporu s pravidly soutěže, právními předpisy nebo dobrými 
mravy. 

2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávné kontaktní údaje. 
Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, 
pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele. 

3. V případě, že si výherce zaslanou výhru nevyzvedne v řádném termínu, výhra 
propadá pořadateli. 

4. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na jednání soutěžícího či jiné osoby, 
která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, v  rozporu s pravidly 
soutěže, právními předpisy či dobrými mravy, nebo pokud k takovému jednání dojde, 
bude soutěžící ze soutěže vyloučen. 

 

V Plzni dne 30. 6. 2021 


