
Úplná pravidla akce 

„Kurz focení Nikon ve SPA hotelu Lanterna“ 

 

Tato pravidla akce upravují úplně a jasně spotřebitelskou akci (dále jen „akce“) a jsou  

jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla akce.  

 

1. PROVOZOVATEL AKCE  

Provozovatelem marketingové akce je:  

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČ 49973053, se sídlem Zlín – Prštné, Kútíky 637, PSČ 760 01. 

Dále jen „Provozovatel“ nebo „Pořadatel“  

 

2. TERMÍN KONÁNÍ AKCE  

 Akce probíhá od 15. 6. do 15. 8. 2014 včetně na území České republiky. 

  

3. ÚČASTNÍCI AKCE  

 Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 -ti let, plně svéprávná, s adresou pro 

doručování na území České republiky (dále také "účastník"). Akce se nemohou zúčastnit osoby, 

které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím 

se na přípravě a organizaci akce, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z 

těchto osob se stane výhercem v akci, jakákoliv výhra nebude předána. 

  

4. VÝHRA  

ZDARMA kurz focení Nikon a ubytování se snídaní na 1 noc ve SPA hotelu Lanterna ****, Velké 

Karlovice, včetně celodenního občerstvení během fotokurzu. 

Výhra je platná pro jednu osobu. 

Účast na kurzu focení je nutné rezervovat na telefonu +420 571 477 300 (SPA hotel Lanterna) 

minimálně 3 týdny před termínem fotokurzu. 

 

Každý fotokurz zahrnuje: 

 ZDARMA workshop Nikon (základy ovládání DSLR) s Michaelem Jurákem (odborný 

školitel společnosti Nikon). 

 ZDARMA ubytování s večeří a snídaní pro jednu osobu na 1 noc ve SPA hotelu Lanterna 

****. 

 Slevu 30% na ubytování pro druhou osobu. Sleva je počítána ze standardního ceníku 

ubytování (1 850,-Kč). 



 Slevu 50% na občerstvení pro druhou osobu na fotokurzu. Sleva se počítá ze 

standardního ceníku (800,-Kč). 

 Případná účast druhé osoby na fotokurzu je ZDARMA. 

 

5. TERMÍNY FOTOKURZŮ 

Rezervace na termín fotokurzu je možná minimálně 3 týdny před jeho začátkem. Rezervace na 

telefonu +420 571 477 300 (SPA hotel Lanterna). 

Maximální kapacita každého kurzu je 20 účastníků. 

 4. srpna 2014 

 22. srpna 2014 

 1. září 2014 

 29. září 2014 

 

6. PRINCIP A PODMÍNKY AKCE 

Akce se může zúčastnit zákazník, který si v době konání akce koupí na www.kasa.cz fotoaparát 

Nikon D3200 + 18-55 AF-S DX VR II černý (kód zboží 1 213 138) v hodnotě 11 990 Kč a zaregistruje 

se na telefonním čísle rezervačního oddělení SPA hotelu Lanterna, tel.: +420 571 477 300. 

Účastník musí sdělit jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo objednávky, a dále 

zaslat kopii pokladního dokladu potvrzující zaplacení fotoaparátu. Zároveň musí Účastník potvrdit 

souhlas s pravidly akce.  

Akce je omezena počtem registrací v jednotlivých kurzech. Maximální kapacita jednoho kurzu je 

20 účastníků.   

Výhru nelze vyplatit v hotovosti. Účast v akci ani výhru není možné vymáhat právní  

cestou ani alternativně plnit. V případě splnění podmínek bude zaslán informační mail na adresu 

uvedenou v registraci.  

  

7. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení  

 Účastí v akci projevuje každý účastník souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně  

dodržovat. Účastník zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních  

údajů v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých  

pořadateli a organizátorovi akce k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu  

a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Účastník dále souhlasí s tím, že  

pořadatel i organizátor je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie výherců a uveřejňovat  

je v médiích, v propagačních materiálech pořadatele nebo organizátora po dobu 5ti let od  

http://www.kasa.cz/


skončení této akce. Zároveň účastník uděluje pořadateli a organizátorovi souhlas s tím,  

že organizátor i pořadatel jsou oprávněni využívat jméno, příjmení, adresy a jeho  

fotografie pro reklamní, propagační a marketingové účely pořadatele nebo organizátora  

ve smyslu šíření a použití těchto osobních údajů v médiích. Účastník dále potvrzuje, že  

byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech  

vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj.  

zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim,  

jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že  

tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastí v akci účastník rovněž souhlasí ve smyslu  

ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném  

znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník si je  

vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za  

účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese  

správce.  

  

8. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora  

Do akce nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nesprávně, nebo neúplně nahlásí informace nutné 

k registraci do fotokurzu. Účastník akce bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor 

zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze  

strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k  

získání výhry. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za ztrátu dat pořízených z  

registračních formulářů, či nedoručení emailových zpráv souvisejících s akcí. Pořadatel si  

vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akce zkrátit, prodloužit,  

změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je  

účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.kasa.cz. Úplná pravidla akce a 

další informace o akci jsou po dobu konání akce k dispozici na internetových stránkách 

www.kasa.cz.  

 

http://www.kasa.cz/
http://www.kasa.cz/

