
Soutěž o vstupenky na festival HOPEcon 2018 – podrobná pravidla

1. Soutěž pořádá Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, sídlem Masarykova 11, 460 
01, Liberec I, IČ 00083232 (dále jen „muzeum“) jako doprovodnou akci k festivalu HOPEcon 2018 
(www.hopecon.cz) a s ním spojené výstavě „Retrohraní“ (7. - 11. 11. 2018).

2. Soutěž spočívá v připojení komentáře pod soutěžní příspěvek zveřejněný na facebookové stránce 
muzea www.facebook.com/muzeumlb/ v relevantním znění. Za relevantní znění se považuje takové, které 
obsahově reaguje na soutěžní otázku: 

„Napište nám, jaké máte oblíbené retro hry a proč, nebo jaký je váš nejsilnější retro herní 
zážitek.“

3. Soutěž je určena pro každého uživatele Facebooku, který k soutěžnímu příspěvku připojí relevantní 
komentář. 

4. Soutěž probíhá od zveřejnění soutěžní otázky na facebookové stránce muzea do 31. 10. 2018 
(23:59h). 

5. Po skončení soutěže vylosujeme z autorů všech relevantních příspěvků tři výherce. Každý z nich získá 
jednodenní rodinnou vstupenku na festival HOPEcon 2018 (jedna vstupenka opravňuje ke vstupu 2 
dospělé a 2 děti na jeden festivalový den). 

6. Vítězové budou muzeem vyrozuměni o výhře prostřednictvím facebookové soukromé zprávy 
nejpozději 2. 11. 2018. Výhru si vítěz vyzvedne při vstupu na festival.

7. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook 
za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

8. Muzeum je oprávněno vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, účastníky, kteří porušili tato 
pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u nichž má muzeum důvodné podezření na porušení 
těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníky, kteří během soutěže 
jednali v rozporu s dobrými mravy, či oprávněnými zájmy třetích osob.

9. Muzeum neodpovídá za obsah zveřejněných soutěžních příspěvků. Účastníci odpovídají vůči třetím 
osobám za porušení práv ve vztahu k dílům, tj. zejména mají povinnost uspokojit případné nároky třetích 
osob uplatňované zejména v souvislosti s porušením ustanovení právních předpisů upravujících autorská 
a osobnostní práva. Účastníci jsou povinni nahradit muzeu jakoukoli újmu, která by mu v souvislosti s 
porušením těchto pravidel a/nebo obecně závazných právních předpisů vztahujících se k soutěži mohla 
vzniknout. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel či obecně závazných právních předpisů dále 
účastníkům zaniká právo na příslušnou výhru.

10. Přihlášením do soutěže vyjadřují soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytují muzeu dobrovolně 
souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jež budou v rámci soutěže získány, pro účely organizace 
soutěže. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na e-mailové adrese 
alena.cerna@muzeumlb.cz. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení 
a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění 
či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Muzeum má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Je 
oprávněno kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.muzeumlb.cz. V případě 
nesouhlasu soutěžících se změnou mají tito možnost od soutěže odstoupit.

12. Tato pravidla jsou platná a účinná od 19. 10. 2018.




