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Pravidla valentýnské soutěže 

1. Pravidla soutěže 

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) valentýnské 

soutěže (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje 

pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto 

dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. 

1.2 Pořadatelem soutěže je Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace IČ: 00095354 (dále jen 

„pořadatel”). 

1.3 Pořadatel soutěže je provozovatelem webové stránky www.mubr.cz (dále jen „soutěžní 

stránka“). 

1.4 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem 

sociálních sítí Facebook a Instagram ani s ním spojena. Provozovateli Facebooku a Instagramu 

nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči soutěžícím a je tak zcela 

osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči soutěžícím. 

2. Termín a místo konání soutěže 

2.1 Soutěž probíhá na území města Bruntál dne 14. 2. 2022, od 17:00 do 21:00 (dále jen „doba konání 

soutěže“). 

3. Účast v soutěži 

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 

České republiky, která není ze soutěže vyloučena, a která se zúčastní valentýnské prohlídky 

bruntálského zámku (dále jen „VP“) a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen 

„soutěžící“). 

3.2 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny 

stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit 

splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. 

3.3 Účast v soutěži je dobrovolná a každá oprávněná fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze 

jednou, tzn. že každý soutěžící může být v soutěži uveden jen na jednom soutěžním lístku. 

4.  Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži 

4.1 V termínu 14. 2. 2022 od 17:00 do 21:00 bude pořadatel za podmínek uvedených v těchto 

pravidlech návštěvníkům speciální valentýnské prohlídky při dokončeném nákupu vstupenky  

na pokladně Zámku Bruntál vydávat soutěžní lístky (dále jen „soutěžní lístek“), a to za následujících 

podmínek: 

a) za každé 2 vstupenky v hodnotě 142 Kč/1 ks získá každý zákazník jeden soutěžní lístek, 
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b) nákup vstupenek musí být uhrazen při převzetí zboží (tj. nárok na soutěžní lístek nevzniká, pokud 

platba za vstupenky probíhá na základě faktury), 

c) soutěžní lístky nebudou vydávány zpětně. 

Cena vstupenky je cenou obvyklou speciálních prohlídek. Pro odstranění pochybností pořadatel 

zdůrazňuje, že pro předání soutěžního lístku není vyžadován žádný vklad, že soutěžní lístky nejsou 

pořadatelem ani jiným subjektem prodávány ani poskytovány jiným způsobem, než jak je uvedeno  

v těchto pravidlech. Každý soutěžní lístek bude unikátně označen. 

4.2 Pokud soutěžící odstoupí od kupní smlouvy, při jejímž uzavření mu byl vydán soutěžní lístek 

nebo lístky, je povinen vrátit se zakoupenými vstupenkami i příslušný počet soutěžních lístků, a tyto 

lístky mohou být ze slosování vyloučeny, i když již byly vyplněny. 

4.3 Aby se soutěžící mohl zapojit do soutěže, musí v době konání soutěže splnit následující 

podmínky: 

a) zúčastní se jedné valentýnské prohlídky na bruntálském zámku, která proběhne 14. 2. 2022 mezi 

17 a 21 hod., 

b) vyplní soutěžní lístek, který nejpozději do 21:30 hod. vhodí do slosovacího boxu, který bude 

umístěný u Městského informačního centra na bruntálském náměstí. 

4.4 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými 

soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího v případě, že soutěžící 

nesplní jakoukoliv podmínku či závazek uvedený v těchto pravidlech a/nebo bude mít podezření,  

že soutěžící dosáhl účasti a/nebo výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, 

které je v rozporu s dobrými mravy a/nebo je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí  

o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání. 

4.5 Po uplynutí doby konání soutěže, nejpozději do 28. 2. 2022 pořadatel ze soutěžících, kteří zcela 

splnili podmínky soutěže, vylosuje náhodným výběrem výherce (dále jen „výherce“). V soutěži se 

bude soutěžit o celkem 1 výhru. Výhra je specifikována níže v těchto pravidlech. 

4.6 Výherce (jména a příjmení) pořadatel zveřejní na webové stránce www.mubr.cz v sekci aktuality 

a na oficiální facebookovém profilu @muzeumvbruntale nejpozději do 28. 2. 2022. Výherci budou 

rovněž kontaktováni na email nebo telefon uvedený na soutěžním lístku, dle volby pořadatele.  

4.7 Výhra v soutěži je následující: svatební obřad na Zámku Bruntál v roce 2022 nebo v roce 

2023 zdarma nebo vstupenka pro 2 osoby na prohlídku zámecké expozice v roce 2022  

dle vlastního výběru.  V případě výhry svatebního obřadu není dotčena povinnost uhradit správní 

poplatky matrice MěÚ Bruntál. 

Druh výhry, kterou konkrétní výherce obdrží, bude určen výběrem soutěžících, který bude zaznačen 

na soutěžním lístku. Výherce není oprávněn domáhat se přidělení jiného druhu výhry, či požadovat 

vydání výhry v jiné formě či formou peněžitého plnění. 

http://www.mubr.cz/
https://www.facebook.com/muzeumvbruntale
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4.8 V případě, že se soutěže zúčastní méně než 15 soutěžních párů, je výlučně na rozhodnutí 

pořadatele, zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž zruší. 

4.9 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto 

pravidel, pokud výherce výhru odmítne nebo nesplní jakoukoliv podmínku či předpoklad stanovený 

v těchto pravidlech, je pořadatel takového výherce a/nebo soutěžícího oprávněn vyloučit a je výlučně 

na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce jiného soutěžícího, který splnil veškeré podmínky 

účasti v soutěži, nebo zda výhru použije jinak. 

5. Předání výher výhercům 

5.1 Výherce bude pořadatelem kontaktován telefonicky nebo emailem na kontakty uvedené 

v soutěžním lístku (způsob komunikace bude zvolen pořadatelem) a výherce bude povinen 

sdělit/potvrdit pořadateli údaje potřebné pro zaslání/předání výhry. 

5.2 Výhry v soutěži budou pořadatelem dle druhu výhry předány výherci následujícím způsobem: 

a) Termín svatebního obřadu bude dojednán nejpozději do 31. 5. 2022. Výherce je povinen 

poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. 

b) Volné vstupenky budou výhercům zaslány poštou nebo předány osobně.  

5.3 Pokud z jakéhokoliv důvodu bez zavinění pořadatele nebude možné výhru výherci 

zrealizovat/předat/zaslat, zejména pokud výherce nesdělí pořadateli údaje potřebné  

pro realizaci/předání/zaslání výhry a v termínu určeném pořadatelem, nebo pokud si výherce zaslanou 

výhru nepřevezme či odmítne převzít, bude pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném  

v odst. 4.9 těchto pravidel. 

6. Zpracování osobních údajů 

6.1 Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se soutěží bude docházet ke zpracování jeho osobních 

údajů v rozsahu jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla, a dalších souvisejících údajů  

ze strany pořadatele, jako správce, a dalších osob uvedených v odst. 6.4 těchto pravidel. Předmětné 

osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pro účely: 

6.1.1 organizace a vyhodnocení soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění soutěžních podmínek, 

realizací/předání výhry, přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro účely dle tohoto 

odst. 6.1.1 je nezbytnost tohoto zpracování pro účely splnění smlouvy a/nebo provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy; a 

6.1.2 plnění povinností vyplývajících pořadateli z obecně závazných právních předpisů.  

6.2 Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 6.1 těchto pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 

6.1.1 zpracovávány po dobu trvání soutěže, resp. až do doby úplného ukončení soutěže (včetně 

vypořádání a předání výher, nedojde-li k předčasnému ukončení soutěže). Osobní údaje soutěžících 

v rozsahu dle odst. 6.1 těchto pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 6.1.2 zpracovávány po dobu 

nezbytně nutnou k zajištění účelu vyjádřeného v odst. 6.1.2 (tj. po dobu vyžadovanou příslušnými 

obecně závaznými předpisy, případně po dobu, po kterou je možné zahájit a vést odpovídající řízení 
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před orgánem veřejné moci), nejdéle však po dobu čtyř (4) let od skončení doby konání soutěže, 

nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy). 

6.3 Soutěžící bere na vědomí, že stane-li se v rámci soutěže výhercem svatebního obřadu, bude 

vyžadováno udělení jeho souhlasu s pořízením záznamů osoby výherce v rozsahu a za podmínek 

blíže specifikovaných v příloze č. 1 těchto pravidel. Neudělení tohoto souhlasu může být důvodem k 

postupu pořadatele dle odst. 4.9 těchto pravidel. Bližší informace o zpracování osobních údajů, které 

budou součástí záznamů osoby výherce dle předchozí věty jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto pravidel. 

6.4 Soutěžící dále bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří 

mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů soutěžícího pro splnění svého úkolu. Jedná se  

o zpracovatele zejména z následujících kategorií: osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby; 

osoby poskytující IT služby; osoby zabývající se marketingem; osoby zabývající se zpracováním 

tištěných materiálů; a osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních 

sítích. Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto 

soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým 

pro zajišťování soutěží. 

6.5 Osobní údaje budou zpracovávány v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nebudou 

předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány do třetích zemí 

nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii.  

6.6 Poskytnutí a zpracování osobních údajů dle odst. 6.1 je nezbytné pro účast v soutěži a předání 

výhry. Poskytnutí těchto osobních údajů je tak pro účast v soutěži povinné. Neposkytnutí 

požadovaných osobních údajů nebo vyjádření oprávněné námitky proti zpracování těchto osobních 

údajů ze strany soutěžícího (případně i výherce ve vztahu ke zpracování osobních údajů dle přílohy 

č. 1 těchto pravidel), má automaticky za následek zrušení účasti příslušného soutěžícího v této soutěži 

bez náhrady; nebude-li výherci výhra z tohoto důvodu předána, bude postupováno dle odst. 4.9 těchto 

pravidel. 

6.7 Soutěžící má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet 

jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel 

zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-

li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv  

z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese info@mubr.cz nebo dopisem zaslaným na adresu 

sídla pořadatele (případně datovou schránkou). 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet 

nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost soutěžní stránky. 

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně 

dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto 

pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky. 

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž omezit, 

zkrátit, přerušit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv 

mailto:info@mubr.cz
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nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry 

jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže  

a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžní stránce. 

V případě výhry svatebního obřadu  a volby termínu svatby na období, v kterém by mohlo docházet 

na Zámku Bruntál ke stavebním a rekonstrukčním pracem, je možné zvolit alternativu místa 

svatebního obřadu za Hrad Sovinec nebo Kosárnu v Karlovicích. 

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné 

a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo 

uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami a soutěžící se pro vyloučení 

všech pochyb vůči pořadateli vzdává práv z vadného plnění. Výhra není určena k dalšímu prodeji. 

Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou 

účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry.  

7.5 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry 

soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, 

leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím. 

7.6 Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná 

plnění než uvedená v těchto pravidlech. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů 

spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel. 

7.7 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžní stránce. V případě rozporu mezi textem 

zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž  

a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžní stránce, mají přednost tato úplná pravidla. 

7.8 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti  

s účastí soutěžícího v soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách 

(www.coi.cz) soutěžící mimo jiné nalezne údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení 

sporů.  

7.9 Pokud by některé ustanovení těchto pravidel bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným 

a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení. 

http://www.coi.cz/
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Příloha č.1 

 

Souhlas s pořízením a použitím záznamů mé osoby 

v souvislosti s valentýnskou soutěží dle pravidel této soutěže 

 

Já, níže podepsaný/á:  

jméno a příjmení: ................................................................................ 

datum narození: ................................................................................ 

bydliště: ................................................................................ 

souhlasím s tím, aby Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, IČ: 00095354 (dále jen 

„Organizace“) prostřednictvím svého zaměstnance nebo jiné osoby pověřené Organizací (kterákoliv 

z těchto osob dále jen „Autor“) zachytila jakýmkoliv způsobem (zejm. fotograficky či audiovizuálně) 

moji podobu a mé projevy (výsledky takového zachycení dále společně jako „Záznamy“). Tento 

souhlas uděluji Organizaci bezúplatně v souvislosti se soutěží „valentýnská soutěž“ (dále jen 

„Soutěž“) a na dobu určitou, a to na dobu zpracování uvedenou níže. 

Souhlasím, že Organizace může Záznamy použít následujícím způsobem: 

a) v rámci veškerých listinných a elektronických PR a marketingových materiálů 

Organizace, tedy zejména v letácích, brožurách, prezentacích, které mohou být použity 

(distribuovány) například v provozovnách Organizace, na veletrzích, 

konferencích a podobných akcích, popřípadě při jakékoliv vhodné příležitosti kdekoliv 

ve veřejně přístupných nebo i soukromých prostorách; 

b) v rámci tiskových zpráv, oznámení, reklamy Organizace apod., včetně použití v televizi, 

na billboardech, in-store materiálech, roll-upech, pop up stěnách, stáncích, poutačích 

umístěných na obdobných místech, jak je popsáno v předcházejícím bodě; 

 

c) na webových stránkách Organizace, včetně stránek v rámci sociálních sítí 

(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SnapChat, LinkedIn apod.). 

Souhlasím s použitím Záznamů pro území České republiky, včetně internetu, a to v jakémkoliv 

rozsahu (množství) Záznamů. Organizace může vytvořené Záznamy obvyklým způsobem 

rozmnožovat, rozšiřovat a zveřejňovat ve smyslu § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších přepisů. Organizace však není povinna Záznamy v takovémto plném 

rozsahu využít. Beru na vědomí, že Autorovi vzniká k Záznamům autorské právo. Uděluji 

Organizaci svolení užít Záznamy nejenom v původní podobě, ale rovněž souhlasím s tím, aby 

Organizace tyto Záznamy technicky upravovala, změnila a zpracovávala (retuše, digitální 

úpravy, doplnění textu apod.), popřípadě aby je spojila s jiným dílem, dokončila, zařadila  

do díla souborného.  

V .............................. dne ..............................  podpis: ................................................ 


