
1. Tato soutěž je otevřena pro účastníky ve věku 14 a více let. Zaměstnanci Pořadatele, jeho 

mateřské společnosti, dceřiných společností, spřízněných osob nebo jiných stran, kteří jsou 

nějakým způsobem zapojeni do vývoje, produkce nebo distribuce této soutěže, jakož i přímí 

rodinní příslušníci (manželé a manželky, rodiče, sourozenci, děti) a členové domácnosti 

každého z těchto zaměstnanců a/nebo autorů nejsou oprávněni se soutěže zúčastnit. 

2. Tato soutěž začne v 00.00 hod. dne 29. října 2019 a všechny příspěvky musejí být doručeny do 

23:59 hod. dne 18. listopadu 2019. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za příspěvky, 

které jsou neúplné, nečitelné, poškozené nebo nejsou z jakéhokoli důvodu doručeny 

Pořadateli do příslušného data ukončení soutěže. Důkaz o odeslání není důkazem o doručení. 

Příspěvky doručené prostřednictvím zástupců nebo třetích stran jsou neplatné. 

3. Účastníci mohou doručit tolik příspěvků, kolik chtějí, avšak žádný účastník nemůže vyhrát více 

než jednu cenu. 

4. Pro zapojení se do soutěže musejí účastníci sledovat profil Zlatá Praha Restaurant a zveřejnit 

fotografii svého pokrmu z podzimního menu na Instagramu a přidat hashtag 

#zlatapraharestaurant. 

5. Všechny správně vyplněné příspěvky se zobrazí na Facebooku Zlaté Prahy a jejím účtu na 

Instagramu.  

6. Výhercem se stane účastník, jehož příspěvek bude managementem WIC Prague, nám. 

Curieových 43/5, Praha 1, 110 00 vybrán jako nejlákavější.  

7. Cenou pro vítěze je poukaz na nedělní brunch s alkoholem v restauraci Zlatá Praha pro 2 osoby 

platný po dobu 1,5 roku a bude doručen pouze v rámci České republiky.  

8. Rozhodnutí pořadatele je konečné. Nebude zahájen žádný písemný styk. 

9. Ceny jsou nepřenosné a nebude za ně nabízena náhrada v hotovosti. 

10. Ceny závisí na dostupnosti. V případě nepředvídatelných okolností si pořadatel vyhrazuje 

právo/a nahradit cenu alternativní cenou ve stejné nebo vyšší hodnotě či (b) za výjimečných 

okolností soutěž upravit nebo předem ukončit bez předchozího oznámení. Nebude zahájen 

žádný písemný styk. 

11. Výherce bude informován prostřednictvím Instagramu 19. listopadu 2019. Výherce se musí k 

ceně přihlásit do 30 dnů ode dne, kdy mu pořadatel oznámení o výhře oznámí. Zůstává-li cena 

po uplynutí dané lhůty nevyzvednuta, propadne a pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout 

nevyzvednutou cenu náhradnímu výherci vybranému v souladu s těmito pravidly. 

12. Účastí v této soutěži každý účastník či účastnice potvrzuje, že jeho/její příspěvek je v jejich 

plném vlastnictví a, využívá-li takovýto příspěvek nějaké materiály třetí strany, byly tyto 

materiály plně zúčtovány, ledaže již nejsou chráněny autorským právem nebo jiným právem 

na ochranu duševního vlastnictví. Účastníci jsou povinni krýt pořadatele před veškerými 

nároky v souvislosti s jejich příspěvky v případě, že tyto příspěvky porušují osobní či vlastnická 

práva jiné osoby. Přidáním příspěvku zaručují účastníci pořadateli stálou, bezplatnou a 

nevýhradní licenci k editování, zveřejnění, přeložení, modifikaci, uzpůsobení, zpřístupnění a 

distribuci příspěvku po celém světě prostřednictvím jakéhokoli média, které je v této době k 

dispozici nebo bude následně vynalezeno. Každý účastník se zavazuje vyplnit veškerou 

dokumentaci nezbytnou k formálnímu potvrzení licence. Nepřejete-li si nám tato práva 

poskytnout, žádáme vás, abyste nám žádný materiál nezasílali. 

13. Každý z účastníků rovněž potvrzuje, že veškeré osoby zobrazené v příspěvku daly svůj souhlas 

se začleněním svého portrétu do příspěvku a s využíváním příspěvku včetně jejich portrétu 

účastníkem a pořadatelem. 

14. Pro získání podrobností o vítězi zašlete prosím e-mail na adresu 

kristyna.hajkova@icprague.com s uvedením názvu soutěže v předmětu zprávy 4 týdny po datu 

ukončení soutěže. 



15. Pořadatel využije veškeré údaje zaslané účastníky výhradně pro účely organizace soutěže, 

není-li uvedeno jinak v podrobnostech k účasti. Účastí v této soutěži vyjadřují všichni účastníci 

svůj souhlas s využitím svých osobních údajů pořadatelem pro účely spravování této soutěže 

a veškeré jiné účely, se kterými účastníci souhlasili. 

16. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována 

Instagramem, ani s ním nesouvisí. Potvrzujete, že veškeré informace a materiály, které 

poskytujete v rámci účasti v této soutěži, poskytujete pořadateli, nikoli Instagramu, a 

souhlasíte s tím, že Instagram vůči vám nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tuto 

soutěž. 

17. Vítěz vyjadřuje souhlas se svou účastí na opodstatněné propagační akci následující po této 

události, jakož i s využitím svého jména a fotografií v rámci této akce. 

18. Tyto podmínky jsou v souladu s právními předpisy České republiky. 

19. Účastí v soutěži vyjadřuje každý z účastníků svůj souhlas se závazností těchto podmínek. 

20. Pořadatelem je restaurace Zlatá Praha v Praze. 

 


