Pravidla soutěže Samsung Challenge
1. Pořadatel
Společnost Mladá fronta a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi Vodami 1952/9, PSČ 143
00, IČ 49240315, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1988 (dále jen „organizátor“)
pořádá ve spolupráci se společností
Ogilvy Public Relations, s.r.o., se sídlem Přívozní 2A/1064, 170 00 Praha 7, IČO 25120158,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51364 (dále jen
„provozovatel“),
soutěž o 3 ks mobilních telefonů Samsung Galaxy A5 (2016) (dále jen „soutěž“) na území
České republiky.

2. Soutěžící
Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která splní tyto podmínky pravidel soutěže a
zejména Všeobecná pravidla soutěže webových stránek Mladé fronty.

3. Obsah a trvání soutěže, výběr výherců
Na adrese http://samsung-challenge.mobilmania.cz/ je umístěna interaktivní webová
prezentace s názvem Samsung Challenge, která je rozdělena na dva soutěžní celky.
YouTuber Challenge je fotografická soutěž, určená pro šest vybraných tvůrců, kteří mají za
úkol během tří soutěžních kol vyfotit fotografii na dané téma. Čtenáři mají možnost v každém
kole hlasovat pro jednotlivé příspěvky a ovlivnit tak celkové pořadí. Hlasování je omezeno na
jeden hlas pro jedno kolo. Čtenáři se také mohou zapojit do Soutěže fanoušků, probíhající
na sociální síti Instagram. Účastí v Soutěži fanoušků se rozumí publikování fotografie
s příslušným hashtagem soutěžního kola na Instagram z vlastního veřejného účtu (profilu)
v době konání soutěže.
Porota složená z YouTuberů vybere na konci trvání soutěže tři výherce, kteří obdrží jimi
podepsaný smartphone Samsung Galaxy A5 (2016). Kritériem pro určení vítězů je originalita
a kreativita pořízené fotografie.
Soutěž potrvá od 14. 3. 2016 do 3. 4. 2016

Oznámení o výhře bude zveřejněno do 5 pracovních dní ode dne ukončení soutěže na
stránce http://samsung-challenge.mobilmania.cz/ a provozovatel uvědomí výherce o výhře
prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram.
Pořadatel má právo kdykoliv vyřadit ze soutěže fotografie s neetickým obsahem, porušující
práva třetích osob nebo fotografie, jež jsou v rozporu s právními předpisy.

4. Výhra
Tři výherci obdrží 1× zařízení Samsung Galaxy A5 (2016), které je v rámci trvání soutěže
jedním z YouTuberů využito pro pořizování fotografií a které bude vybraným tvůrcem
podepsáno.

5. Doručení výhry
Výherce souhlasí s tím, že pokud se s provozovatelem nedomluví jinak, musí si výhru
osobně převzít na adrese provozovatele, tj. Ogilvy Public Relations, s.r.o., Přívozní 2A/1064,
170 00 Praha 7, a to nejpozději do 2 měsíců od skončení soutěže.

6. Závěrečná ustanovení
Soutěžící svým zapojením do Soutěže fanoušků souhlasí s jejími pravidly a se všemi
ustanoveními těchto podmínek soutěže a potvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými pravidly
soutěže webových stránek Mladé fronty.
Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací
v souvislosti se soutěží bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem, či
technickou vadou.
Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že pořadatel soutěže nenese odpovědnost za
technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat
finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není
možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.
Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně
ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže nebo způsobit, že
soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního
uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto podmínky soutěže.

