Úplná pravidla loajálního programu "Recyklujte s hasiči!"
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel loajálního
„Recyklujte s hasiči!" (dále jen "program"). Tato pravidla jsou společně se
podmínkami programu, jediným dokumentem upravující průběh loajálního
Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků
dokumentu.

programu
závaznými
programu.
k tomuto

1. Pořadatel loajálního programu je:
o ELEKTROWIN a. s.
se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 272 57 843, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
10027
(dále jen "pořadatel")
o ASEKOL s.r.o.
o se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, Česká republika
o IČO: 27373231, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
109190
o (dále jen "pořadatel")

2. Termín konání programu:
o Program probíhá v termínu od 15. 4. 2017 do 14. 4. 2018 včetně, na území
České republiky (dále jen "doba konání programu" a "místo konání
programu").

3. Účast v programu:
o Účast v programu je odvislá z následujícího způsobu: Účastníkem se může stát
dobrovolný hasičský sbor (dále jen SDH), který úplně a pravdivě vyplní
elektronický registrační formulář na webu www.recyklujteshasici a nebo zašle
vytištěný registrační formulář na adresu ELEKTROWIN, P. O. BOX 62,
757 01 Valašské Meziříčí.

4. Závazná ustanovení:
o Z účasti v tomto programu jsou vyloučeny osoby mladší 18 let.
o Účast v programu ani výhry není možné vymáhat právní cestou a není možné
ani alternativní plnění v hotovosti. Účastníci se programu účastní s vědomím,
že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech
v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou
oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči
sborům registrovaným v programu jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
o Pořadatel programu si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit
pravidla programu či program úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení
náhrady.

o

o

o

Účastí v programu projevuje každý registrovaný sbor svůj souhlas s jejími
pravidly a zavazuje se je plně dodržovat s tím, že pořadatel je oprávněn
bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy
výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele
po dobu 5 let od skončení tohoto programu.
Účastníci vyplněním a odesláním registračního formuláře udělují souhlas
pořadateli k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových
akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků,
a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Tento souhlas může být odvolán
písemným odvoláním zaslaným doporučenou poštou na adresu pořadatele.
Závazné podmínky a tato úplná pravidla programu jsou k dispozici na
www.recyklujteshasici.cz/pravidla.

