
Pravidla vánoční soutěže 2020  (dále jen „pravidla“) 
 
I. Obecná ustanovení: 
Pořadatel soutěže: 
KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, Most 434 30 IČO: 49901222, (dále jen “Pořadatel”) 
vyhlašuje soutěž na sociální síti Facebook (dále jen “Soutěž”) 
 
II. Doba trvání soutěže: 
Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook v termínu od 27.11.2020 
do 20.12.2020 do půlnoci. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže. 
 
III. Účast v soutěži: 
Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 
České republiky (dále jen „Soutěžící“). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nemají 
v České republice trvalé bydliště, rovněž jsou vyloučeny všechny osoby podílející se na 
přípravě této soutěže, dále zaměstnanci pořadatele, organizátora, a to včetně osob jim 
blízkých ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění. 
Účastník soutěže bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v 
Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry 
nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v 
Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele. 
 
IV. Mechanika soutěže: 
Účast v Soutěži je možná po splnění podmínek: 
1. Dát like stránce https://www.facebook.com/steliva.cz/ 
2. Dát “To se mi líbí” příspěvku, který informuje o konání této soutěže. 
3. Sdílet příspěvek informující o soutěži na zdi svého facebookového profilu. 
4. Na Facebookové stránce Steliva.cz poslat pod soutěžní příspěvek soutěžní fotografii 
kočky/kocoura s vánoční tématikou a označit osobu, která stejnou výhru také obdrží. 
 
Odesláním příspěvku Soutěžící potvrzuje, že souhlasí s pravidly soutěže. Soutěžící dále 
tímto umožňuje Pořadateli a Organizátorovi zveřejnit dotaz na sociálních sítích, webové 
stránce Pořadatele a v rámci propagace soutěže a materiálů s tím spojených. 
 
V. Výhra: 
1. adventní neděle  – 15 kg bentonitového steliva 
2. adventní neděle  – 15 kg bentonitového steliva 
3. adventní neděle  – 15 kg bentonitového steliva  
4. adventní neděle  – dárkový poukaz na 1 paletu bentonitového steliva 
 
VI.Výherci:  
Každou adventní neděli vyhlásíme výherce a následně jméno zveřejníme na 
Facebookovém profilu. Výherce nám musí napsat soukromou zprávu se svými 
kontaktními údaji na profil Steliva.cz. Výherce (útulek) 1 palety bentonitového steliva 
obdrží poštou dárkový poukaz, který po předchozí telefonické domluvě předá při 
osobním předáním ve výrobním provoze společnosti KERAMOST, a.s., který bude 
uvedený na poukazu včetně kontaktní osoby. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit 
Soutěžící v případně podezření na porušení pravidel a to bez nároku na kompenzaci. Ze 
Soutěže může být vyloučen také Soutěžící, jehož profilová fotografie, jeho chování, či 
komentáře budou nevhodné, nedůstojné nebo budou v rozporu s dobrými mravy, případně 
budou-li poškozovat pověst a obchodní jméno Pořadatele nebo pokud jsou do soutěže 
zapojeny falešné profily.  
 
Předání výhry: Výherce musí, pro předání výhry, kontaktovat soukromou zprávou 
správce Facebookového profilu Steliva.cz. Musí uvést kompletní kontaktní informace a 



adresu. Pořadatel zajistí předání výhry v případě výhry 15 kg steliva. Paletu steliva si 
výherce poukazu vyzvedne na našem provoze sám. Nárok na výhru ztrácí soutěžící, 
pokud Organizátorovi nepotvrdil své kontaktní údaje, nesplní některou z podmínek účasti v 
Soutěži nebo neprokáže její splnění, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který 
je ze soutěže vyloučen. 
 
VII. Závěrečná ustanovení: 
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo 
odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním 
na Facebooku https://www.facebook.com/steliva.cz. Změna pravidel soutěže nezakládá 
nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle 
vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný. Pokud z jakéhokoli 
závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, 
bezpečnost, čestnost, poctivost a nebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž 
pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, 
upravit nebo pozastavit tuto Soutěž. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry není 
možné vyplatit v hotovosti. Pořadatel může z důvodů výše popsaných přistoupit ke změně 
výher či mechaniky Soutěže. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba 
nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického 
selhání. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v 
Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, 
včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící 
porušoval Pravidla. Společnost Facebook ani žádná z jejich afilací (dále jen „společnost 
Facebook“) není odpovědná za jakékoliv škody, ztráty či jiné náklady jakéhokoliv druhu 
(včetně přiměřených právních poplatků a nákladů) na jakékoliv podněty související se 
Soutěží včetně a bez omezení, publicitu či správu Soutěže. Tato Soutěž není žádným 
způsobem sponzorována, podporována nebo spravována či jinak spojena se společností 
Facebook. 
 
V Mostě dne 26.11.2020 

 


