Pravidla soutěže ADVENTNÍ POBYT V DŘEVOSTAVBĚ ATRIUM
I.

POŘADATEL SOUTĚŽE

A T R I U M , s. r. o.
Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice
IČ: 49454960, DIČ: CZ49454960
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce č. 5606.

tel.: +420 376 547 211
e-mail: atrium@atrium.cz

II.
TERMÍN SOUTĚŽE
Pořadatel pořádá soutěž ADVENTNÍ POBYT V DŘEVOSTAVBĚ ATRIUM v termínu 20. 9.
2022 až 29. 10. 2022 včetně.

III.
ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v ČR, která je
zájemcem o dřevostavbu ATRIUM, tzn. je k datu ukončení soutěže celým jménem a adresou
registrována v systému firmy ATRIUM jako klient (dále „Soutěžící“).
Podmínkou účasti v soutěži je úplné a pravdivé vyplnění soutěžního lístku a jeho odevzdání
na určeném místě a v termínu soutěže.
Odevzdání soutěžního lístku musí proběhnout jedním z těchto způsobů:
● osobně na veletrhu For Arch u stánku firmy ATRIUM, hala 4, stánek 08 v termínu
konání veletrhu od 20. 9. 22 do 24. 9. 2022.
● osobně na akci Den otevřených dřevostaveb (seznam staveb viz www.admd.cz/
nebo www.atrium.cz) v kterékoli zapojené dřevostavbě ATRIUM, nebo ve výrobním
závodě v Horažďovicích v termínu konání 8. 10. 2022.
● předáním do vlastních rukou kteréhokoli regionálního zástupce firmy ATRIUM do
termínu 20. 10. 2022 (seznam kontaktů viz www.atrium.cz).
IV.
VÝHRA
Výhrou je pobyt na dvě noci pro 1 až 4 osoby v Apartmánu BD, http://www.apartmanybd.cz/,
v Božím Daru.
Předmětem výhry je pouze ubytování. Veškeré další náklady spojené s ubytováním (typicky
doprava, strava) hradí Výherce.
Do soutěže jsou vloženy celkem 4 výhry. Jde o pobyty v termínech
3.-5. 12. 22
5.-7. 12. 22
7.-9. 12. 22
9.-11. 12. 22.

V.
VÝHERCE
Jeden konkrétní Soutěžící může získat pouze jednu Výhru, stává se tak Výhercem.
Výhra je nepřenosná. Výhercem se stane vždy jeden soutěžící, ten pak s sebou v
apartmánu může ubytovat zdarma až tři další osoby.
Výhru nelze směnit za peněžní plnění.
V případě, že se Výherce nebude moci pobytu účastnit, je povinen o tom Pořadatele
neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. Náhrada nevybrané Výhry, ani změna
termínu není možná.
V případě, že se Výhrece k pobytu nedostaví, Výhra propadá.
Výhra není právně vymahatelná.
VI.
VÝBĚR VÝHERCE
Výhercem se stává Soutěžící, který bude vybrán losem. Losování proběhne dne 30. 10.
2022. Výherci budou o své výhře uvědoměni bezprostředně telefonicky nebo e-mailem.

VII.
DALŠÍ PODMÍNKY
Výherce se zavazuje poskytnout po skončení pobytu Pořadateli pravdivé informace o
zkušenostech z pobytu v dřevostavbě Apartmány BD a svolí k jejich zveřejnění. Výherce
bude Pořadatelem požádán o zhotovení fotografií z pobytu, které Pořadatel bude moci
využít k marketingovým účelům.
Ubytování se řídí ubytovacím řádem ubytovatele, tj. Apartmány BD. Ubytování nelze
reklamovat u Pořadatele. Pořadatel neodpovídá za konkrétní podmínky v Apartmánech BD.
Výherce je povinen před cestou uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu.
O jakýchkoliv reklamacích Soutěže či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu
vyhlásí na webových stránkách www.atrium.cz, kde jsou také k uvedena platná a úplná
pravidla.
VIII.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pořadatel se zavazuje zacházet s osobními údaji v souladu s Nařízením EP a Rady č.
2016/679 (GDPR).
Osobní údaje Výherce v rozsahu jméno, příjmení, město trvalého bydliště, telefon a
e-mailová adresa budou poskytnuty rezervačnímu oddělení Apartmánů BD poté, co Výherce
potvrdí Pořadateli akceptaci Výhry.

