
Pravidla soutěže o Hyundai IONIQ 5 na týden v rámci Výstavy 

dýní v Botanické zahradě Praha 2022 
  

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

 

Pořadatelem soutěže je příspěvková organizace Botanická zahrada hl. m. Prahy, 

Trojská 800/196, 171 00 Praha 7, IČ: 00064572, DIČ: CZ00064572 (dále jen 

„organizátor“ a/nebo „pořadatel“). 

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá na území České republiky od 18.10.2022 do 27.10.2022 (včetně), a to 

na oficiálním instagramovém profilu (dále jen „IG“) příspěvkové organizace Botanická 

zahrada Praha (dále jen „BZ“) @botanicka_zahrada_praha 

www.instagram.com/botanicka_zahrada_praha (dále jen „IG profil BZ“).  

O cenu je nutné se přihlásit nejpozději do 10 dnů od přijetí oznámení o výhře. 

 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Účastníkem soutěže se stává každá osoba mající osobní profil v aplikaci Instagram, 

která akceptuje pravidla soutěže, splňuje její podmínky a označí do soutěžní fotografie 

IG profil BZ @botanicka_zahrada_praha a instagramový, a rovněž umístí hashtag 

#soutezimsbotanickou pod výherní fotkou do jejího popisku. Účastník musí být 

fanouškem/sledujícím IG profilu BZ. 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České 

republiky.  

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, stejně 

tak jsou ze soutěže vyloučeni zaměstnanci společnosti Hyundai Motor Czech s.r.o. 

Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy 

odpovídat. 

 

4. POPIS SOUTĚŽE 

Osoba uvedená v článku 3 těchto pravidel soutěže se stává účastníkem soutěže 

vložením své vlastní fotografie jím vybraného nejoblíbenějšího místa či aranže v rámci 

Výstavy dýní konané v období od 14. do 30. 10. 2022 v areálu Botanické zahrady Praha 

na svůj instagramový rofil, a zároveň označí do soutěžní fotografie IG profil BZ 

@botanicka_zahrada_praha a umístí hashtag #soutezimsbotanickou pod výherní fotkou 

do jejího popisku. Účastník musí být v době konání soutěže fanouškem/sledujícím IG 

profilu BZ. 

Každý účastník může vložit a označit pouze jednu soutěžní fotografii. 

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se 

společností Facebook, provozující Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak 



neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak 

zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být 

adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook. 

 

5. URČENÍ VÝHERCŮ, VÝHRY 

Ze všech fotografií označených IG profilem BZ @botanicka_zahrada_praha a přidaným 

hashtagem #soutezimsbotanickou v popisku fotografie znázorňující jeho nejoblíbenější 

místo či aranži v rámci Výstavy dýní konané v areálu Botanické zahrady Praha v 

příslušném období, vylosuje organizátor výherce.  

Vylosovaný výherce získá elektromobil značky Hyundai model IONIQ 5 do užívání na 

jeden týden včetně bezplatného nabíjení u el. nabíjecích stanic po dobu zápůjčky vozu, 

a dále získá čtyři vstupenky do Botanické zahrady Praha a sadu dárkových předmětů s 

dýňovou tématikou. 

Výherce losování a soutěže vyhlásí provozovatel na svém instagramovém profilu 

@botanicka_zahrada_praha. 

Výherce bude vyzván, aby zaslal soukromou zprávu, kde s ním bude dohodnut termín 

předání výhry a dalších náležitostí s tím související. 

Výhra v podobě čtyř vstupenek do areálu Botanické zahrady Praha a balíčku dárkových 

předmětů s dýňovou tématikou bude výherci předána v sídle organizátora. Výhra 

v podobě zápůjčky automobilu Hyundai IONIQ 5 bude předána v Showroomu Hyundai 

v centru e-mobility společnosti Hyundai Motor Czech, s.r.o. na adrese City West, 

siemensova 2717/4, 155 00 Praha 13 v předem domluvený termín. Pro předání obou 

výher bude možnost pouze jednoho náhradního termínu. 

  

Organizátor nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti nebo při užívání výhry či 

s účastí v soutěži. Výherce je povinen při užívání výhry dodržovat řád a pravidla a 

pokyny organizátora. 

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem 

rozhodovat o výhrách v soutěži, a to bez jakéhokoliv oznámení či uvedení důvodu. 

 

7. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, 

přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit. 

Tato pravidla jsou zveřejněna na www.botanicka.cz. V případě, že dojde ke změnám v 

pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně a zveřejněno na těchto webových 

stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 

 

 

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 



Účastník soutěže poskytuje označením fotografie IG profilem BZ a hashtagem 

#soutezimsbotanickou organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže 

zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, instagramové jméno) ve své 

marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem 

nabízení obchodu a služeb. 

  

Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži 

svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech 

vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 

(dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že 

účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad 

pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech 

vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za 

podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora. 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a 

odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny. 

V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo v souvislosti s ní, budou 

řešeny rozhodnutím organizátora. V případě pochybností leží povinnost prokázat 

rozhodné skutečnosti na soutěžícím. 

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci 

(především funkčnost sítě IG). Organizátor dále neručí za vložení fotografie či doručení 

zprávy na IG (e-mailu) či jakýchkoli e-mailů doručovaných účastníkům nebo účastníky. 

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Výhry není možné 

alternativně plnit v penězích, požadovat jinou výhru nebo výhru převést na jinou osobu. 

Nelze požadovat úplatu za poskytnutí licenčních práv. 

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, 

propadají ve prospěch pořadatele k dalším marketingovým účelům. 

 

     

 

 


