#MYKELLOGGSMOMENT

Úplné smluvní podmínky
V případě rozporu či nesouladu s jinými sděleními, včetně reklamních a propagačních materiálů, mají tyto
smluvní podmínky přednost. Pokyny k účasti na této promoakci jsou považovány za součást těchto smluvních
podmínek. Účastí na této promoakci všichni účastníci s těmito smluvními podmínkami souhlasí a zavazují se k
jejich dodržování.
Uchovejte si kopii pro pozdější potřebu.
Pořadatel: KELLOGG (Deutschland) GmbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Německo.
NEZASÍLEJTE NA TUTO ADRESU SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY.
Podmínky účasti
1) Této promoakce se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají trvalé bydliště v Maďarsku, Polsku, České
republice, Rumunsku nebo Chorvatsku a kterým je 18 let nebo více.
2) Této promoakce se nesmějí zúčastnit zaměstnanci společnosti Kellogg’s („pořadatel“), jejích poboček a
dceřiných společností, distributoři, obchodní zástupci ani zaměstnanci jiných firem, které se podílejí či jsou jinak
profesionálně zapojeny do této promoakce, ani jejich přímí rodinní příslušníci.
3) Je vyžadován přístup k internetu a účet na Instagramu. Nákup není podmínkou účasti.
4) Účast je limitována jedním soutěžním příspěvkem na jednu osobu denně. Pokud by se účastník pokusil toto
pravidlo obejít použitím alternativních údajů, včetně například vytvoření více instagramových účtů, bude
diskvalifikován. Soutěžní příspěvky (hromadné či jiné) od obchodních sdružení, skupin spotřebitelů ani třetích
stran nebudou přijímány. Pokud se prokáže, že účastník opakovaně publikuje stejný obsah nebo používá
počítač(e), aby tuto podmínku obešel (například použitím „skriptu“, metodou „brute force“ či jakýmkoli jiným
automatizovaným způsobem), budou soutěžní příspěvky této osoby vyřazeny a případná udělená výhra
propadá.
Doba platnosti promoakce
5) Tato promoakce začíná 1. 4. 2019 a končí 30. 9. 2019.
Podmínky účasti
6) Účastníci musejí na svém instagramovém účtu sdílet fotografii snídaňové misky, k jejíž přípravě použili
snídaňový produkt Kellogg’s, a v příspěvku uvést hashtag „#mykelloggsmoment“.
7) Účastníci, kteří neuvedou správné údaje nebo zveřejní soutěžní příspěvek jménem někoho jiného, budou dle
výhradního uvážení pořadatele diskvalifikováni.
8) Aby mohly být příspěvky přijaty do soutěže, musejí mít účastníci veřejný instagramový profil. Účast
prostřednictvím soukromých profilů, jejichž údaje nejsou viditelné, proto nemůže být schválena.
9) Existuje řada okolností mimo kontrolu pořadatele, které mohou narušit provoz platformy Instagram.
Pořadatel proto nezaručuje nepřetržitý, nepřerušovaný ani bezpečný přístup k této platformě.
10) Neúplné, nečitelné a nesprávně či pozdě zveřejněné soutěžní příspěvky nebudou přijaty. Doklad o odeslání
nebude přijat jako doklad o doručení. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za soutěžní příspěvky, které jsou z
technických důvodů či z jakékoli jiné příčiny opožděné, neúplné nebo ztracené.
11) Pořadatel sleduje reakce na tuto promoakci. Pokud by jakýkoli komentář nebo dřívější příspěvek zveřejněný
účastníkem byl, nebo mohl být, považován za nezdvořilou vůči ostatním členům instagramové komunity nebo by
obsahoval či naznačoval cokoli urážlivého či znepokojivého, bude z této promoakce odstraněn. Vaše používání
sociálních sítí Facebook, Instagram a Twitter podléhá smluvním podmínkám, které najdete zde:
Instagram: https://help.instagram.com/478745558852511
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12) Soutěžní příspěvky účastníků budou považovány za neplatné, pokud jakýkoli příspěvek:
a. obsahuje hanlivý, zlomyslný, neslušný, nevkusný nebo jinak nevhodný obsah,
b. obsahuje cokoli, co může poškodit dobrou pověst společnosti Kellogg’s a/nebo jejích produktů,
c. uvádí jména jakýchkoli osob bez jejich výslovného souhlasu nebo
d. dle oprávněného názoru pořadatele představuje široce vnímanou urážku nebo závažný přestupek či
trestný čin (s ohledem na převažující názory komunity nebo na normy).
13) Účastí na této promoakci udělují účastníci pořadateli a jeho partnerským společnostem licenci a exkluzivní,
bezplatné, trvalé, celosvětové, neodvolatelné a sublicencovatelné právo bez licenčních poplatků používat,
reprodukovat, opakovaně fotografovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat a zobrazovat příslušný obsah
za jakýmkoli účelem v libovolných médiích (včetně například opakovaného zveřejnění účastníkova soutěžního
příspěvku nebo upravené verze tohoto příspěvku prostřednictvím účtu pořadatele na Instagramu, Facebooku
nebo v jiné elektronické a sociální síti a/nebo vyobrazení profesionálního snímku účastníkova příspěvku na obalu
nebo jiných materiálech), a to bez poskytnutí odměny, bez omezení použití, bez uvedení autora a bez závazků.
Účastníci souhlasí s tím, že v případech, kdy mohou ve vztahu k obsahu uplatňovat morální práva, nebudou
žádná taková morální práva související s uvedeným použitím uplatňovat. Účastníci zaručují, že dané materiály
neobsahují žádné materiály chráněné autorskými právy a že se jedná o jejich originální práce, které nebyly
zkopírovány, ať jako celek, nebo z části, od žádné třetí strany, a že mají plnou pravomoc udělit příslušná práva.
Účastníci také zaručují, že veškeré zveřejněné osoby (platí v případě zveřejnění osob) udělily s takovým
zveřejněním svůj výslovný souhlas a/nebo že všechny děti (do 18 let) mají souhlas rodičů nebo zákonných
zástupců.
Ceny
14) V soutěži jsou k dispozici následující ceny:
a.
1 hlavní cena, kterou tvoří
		
i.
profesionální nafocení vítězného příspěvku, které se bude konat 16. 11. 2019, včetně 		
			
úhrady cestovních nákladů, snídaně a ubytování, jak je uvedeno v článku 16, a
		
ii.
dočasné vyobrazení profesionální fotografie na jednom z produktů Kellogg’s zařazených
			
do promoakce. (Příslušný produkt Kellogg a období vyobrazení určí pořadatel dle svého
			
výhradního uvážení. Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat k vyobrazení profesionální
			
fotografii, která nemusí být přesnou reprodukcí obrázku vybraného jako vítězný příspěvek.)
b.
10 denních výher sestávajících ze snídaňové misky Kellogg’s a tří (3) náhodně vybraných
		
snídaňových produktů Kellogg’s.
15) Ceny nejsou – ani částečně, ani jako celek – přenosné, ani za ně nelze poskytnout finanční náhradu.
16) Každá hlavní cena zahrnuje úhradu cestovních výdajů, snídani a ubytování za účelem fotografování v
Hamburku dle informací níže (v každém jednotlivém případě závisí na dostupnosti):
a.
Jedna zpáteční jízdenka nebo letenka v ekonomické třídě do místa fotografování v Hamburku
		
(let / jízda vlakem / jízda autobusem – bude určeno pořadatelem v závislosti na jeho výhradním
		
uvážení) a zpět pro jednu dospělou osobu z mezinárodního letiště / vlakového nádraží /
		
autobusového nádraží v zemi, kde má výherce trvalé bydliště (což smí být jedna ze zemí
		
uvedených v článku 1) na letiště / hlavní nádraží v Hamburku v maximální hodnotě 1500 eur
		
(včetně případných odbavených zavazadel a požadavku na výběr sedadla).
b.
Ubytování v hotelovém pokoji v Hamburku dle výběru pořadatele, až na dvě noci pro jednu
		
osobu v termínu od 15. 11. 2019 do 17. 11. 2019 (včetně snídaně).
c.
Brunch (pozdní snídaně) v neděli 17. 11. 2019 se všemi výherci.
d.
Transfer prostřednictvím taxislužby z letiště do hotelu a z hotelu na letiště.
Pokud by si účastníci chtěli prodloužit pobyt nebo pokud by s sebou chtěli vzít další osobu, musejí si příslušné
náležitosti zařídit sami (rezervace hotelu, letenek atd.) a sami také musejí uhradit dodatečné náklady za cestu a
ubytování.
17) Za nevyužitou část ceny nelze vyplatit hotovost ani jinou náhradu, pokud se výherce a pořadatel
nedohodnou jinak. V případě, že nastanou okolnosti mimo kontrolu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo dle
svého uvážení nahradit cenu podobnou cenou stejné nebo vyšší hodnoty.
18) Hlavní cena nezahrnuje cestovní náklady z místa bydliště na letiště, příplatky ani jiné cestovní výdaje, pokud
není stanoveno jinak, ani úhradu žádných dalších výdajů osobní povahy, které nejsou výherci přiznány.
19) Za vyřízení cestovního pasu, případně víza, a za úhradu souvisejících poplatků je odpovědný výherce ceny.
Pořadatel ani zprostředkovatelská agentura neodpovídají za to, pokud si výherce ceny nezajistí požadované
cestovní doklady.
20) Součástí hlavní ceny není komplexní cestovní pojištění. Pokud má výherce ceny zájem o cestovní pojištění,
musí si jej sjednat sám a na vlastní náklady.
21) Pořadatel ani zprostředkovatelská agentura nenesou žádnou odpovědnost za případnou změnu nebo
storno ze strany hotelů / cestovních a přepravních agentur apod. V takovém případě se vám bude
zprostředkovatelská agentura snažit nabídnout vhodnou alternativu.
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Výběr výherců a vyrozumění o výhře
22) Výherci hlavní ceny budou vybráni 10. 10. 2019.
23) Výherci denních cen budou vybíráni každý den.
24) Vítězné příspěvky jsou vybírány nezávislou porotou na základě kritérií, jako je kreativita, přitažlivost pro
spotřebitele a kvalita fotografií sdílených účastníky.
25) Výherci budou do 72 hodin od jejich výběru informováni přímou zprávou přes Instagram a budou požádáni
o poskytnutí osobních údajů za účelem poskytnutí ceny. S osobními údaji poskytnutými výhercem bude
nakládáno v souladu s článkem 40.
26) Pokud výherce denní ceny neodpoví do 30 dnů od prvního kontaktu, jeho cena propadá. Nebude za něj
vybrán žádný náhradní výherce.
27) Pokud výherce hlavní ceny neodpoví do 3 dnů od prvního kontaktu, bude jeho cena přidělena náhradnímu
výherci. Stejný postup platí i v případě, že do 3 dnů od prvního kontaktu neodpoví ani náhradní výherce.
Pořadatel si vyhrazuje právo (ale není povinen takto postupovat) zrušit předání hlavní ceny, pokud ve
stanoveném termínu nezareagují 2 náhradní výherci.
28) Výherci hlavní ceny budou muset ve své odpovědi potvrdit, že se mohou zúčastnit fotografování dne 16. 11.
2019. V případě, že se výherce hlavní ceny zúčastnit nemůže, bude jeho cena nabídnuta náhradnímu výherci.
Pokud výherce hlavní ceny, který původně potvrdil svou účast, později cestu a/nebo účast na fotografování ve
výše uvedeném termínu odřekne, jeho hlavní cena propadne a nebude přidělena žádné další osobě.
Poskytnutí cen
29) Informace pro výherce hlavní ceny: Doba do poskytnutí hlavní ceny může činit až 240 dnů. Podrobné
informace o hlavních cenách (např. detaily o fotografování, dopravě a ubytování, informace o zveřejnění
fotografie na obalu výrobku Kellogg’s) vám budou sděleny do 14 dnů; pořadatel bude usilovat o to, aby tyto
informace byly poskytnuty dříve. Detaily poskytnutí ceny závisejí na dostupnosti zdrojů a na plánech pořadatele
a po oznámení o výhře se mohou měnit.
30) Informace pro výherce denních cen: Přestože bude pořadatel usilovat o to, aby byly denní ceny odeslány do
28 dnů od data výhry, může jejich doručení trvat až 90 dnů.
Obecné podmínky
31) Pořadatel neodpovídá za jednání ani pochybení externích dodavatelů, ale bude usilovat o vyřešení veškerých
případných problémů.
32) Rozhodnutí pořadatele týkající se veškerých záležitostí souvisejících s touto promoakcí jsou konečná.
33) Pokud z jakéhokoli důvodu nebude možné dodržet naplánovaný harmonogram, včetně důvodů v podobě
napadení počítačovým virem, chyb sítě, softwarových chyb, neoprávněné manipulace či zásahu, podvodu,
technických chyb či jakékoli jiné příčiny mimo kontrolu pořadatele, která naruší nebo negativně ovlivní
administrativní zajištění, bezpečnost, spravedlivost, čestnost nebo řádný průběh této soutěže, může pořadatel
na základě svého výhradního uvážení tuto soutěž změnit nebo zrušit nebo může zneplatnit všechny dotčené
soutěžní příspěvky. V případě, že dojde k určitému jednání, zanedbání, události nebo okolnostem mimo
přiměřenou kontrolu pořadatele, které pořadateli zabrání v dodržení těchto smluvních podmínek, nenese
pořadatel za nesplnění nebo opožděné splnění svého závazku žádnou odpovědnost.
34) Pořadatel si vyhrazuje právo ověřovat veškeré soutěžní příspěvky, například dotazem na podrobnosti o
adrese a totožnosti (musejí být poskytnuty do 7 dnů), a právo odmítnout udělení ceny nebo zrušit nárok na
cenu a/nebo další účast na promoakci a diskvalifikovat účastníka, jestliže existuje důvodné podezření, že došlo
k porušení těchto smluvních podmínek nebo jakýchkoli pokynů, které jsou součástí podmínek účasti na této
promoakci, nebo k jinému jednání, na jehož základě účastník získal při účasti na této promoakci neoprávněnou
výhodu nebo vyhrál podvodným způsobem.
35) Výherci souhlasí s tím, že se dle požadavků pořadatele budou podílet na přiměřené publicitě.
36) Pořadatel ani jeho přidružené společnosti nenesou odpovědnost za žádnou ztrátu (včetně například
přímých, speciálních a následných škod nebo ušlého zisku), výdaje ani škody, které vznikly nebo byly způsobeny
(bez ohledu na to, zda byly, nebo nebyly způsobeny nedbalostí jakékoli osoby) v souvislosti s touto promoakcí
nebo které vznikly důsledkem přijetí či použití jakékoli ceny. Výjimku tvoří pouze případy, které nelze vyloučit
ze zákona (včetně úrazu, úmrtí a podvodu), v takovém případě je odpovědnost omezena na minimální úroveň
přípustnou zákonem.
37) Tato promoakce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani organizována Instagramem, ani
s ním nijak nesouvisí. Účastí na této promoakci souhlasí všichni účastníci s tím, že nevznesou vůči Instagramu
žádné právní nároky. Účastí na této promoakci zprošťují všichni účastníci Instagram veškeré odpovědnosti.
38) Pokud by některé z těchto ustanovení bylo posouzeno jako protiprávní, neplatné či jinak nevymahatelné,
bude toto ustanovení z těchto smluvních podmínek vyjmuto a odstraněno. Zbývající ustanovení budou nadále
plně platná a účinná.
39) Tato promoakce se řídí zákony České republiky a účastníci podléhají výhradní jurisdikci českých soudů.
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Ochrana osobních údajů
40) Účastí na této promoakci souhlasí účastníci s použitím jejich osobních údajů pořadatelem a třetími stranami
zapojenými do této promoakce (například agentury najaté za účelem výběru a vyrozumění výherců a poskytnutí
cen). S veškerými shromážděnými údaji o účastnících této promoakce bude zacházeno jako s důvěrnými, v
souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které pořadatel uplatňuje, a budou použity výhradně k
administrativním účelům v rámci této promoakce a k žádnému jinému účelu, s výjimkou případů, kdy k
takovému jinému použití byl získán výslovný souhlas. Zásady ochrany osobních údajů uplatňované pořadatelem
naleznete zde:
https://www.kelloggs.de/de_DE/centraleurope.html

