
Soutěž o dětskou knížku Nártoun Olin vypráví 
 

Pravidla Soutěže 
 
 

Organizátor 
 
Společnost Nártoun Olin s.r.o. se sídlem na adrese Korunní 2569/108, Vinohrady, Praha 10, 
PSČ 10100, IČ: 08030049 zapsána u Městského soudu v Praze (dále jen 
“Organizátor”) pořádá soutěž s názvem “Soutěž o dětskou knížku Nártoun Olin vypráví” 
(dále jen “Soutěž”). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Pro podporu prodeje knihy “Nártoun Olin vypráví”, společnost Nártoun Olin s.r.o. pořádá 
soutěž s názvem “Soutěž o dětskou knížku Nártoun Olin vypráví”. Předmětem soutěže je 
stažení hudebního alba, které jde ruku v ruce s dějem knihy Nártoun Olin vypráví. Stažení 
hudebního alba je k dispozici zdarma. 
 
 

Pojmy 
 
Doba trvání soutěže - časový úsek, během kterého se hraje o Výhry. 
Hlas – určený stažením hudebního alba Nártoun Olin vypráví 
 
Výhry: 

Hlavní cena: dětská knížka Nártoun Olin vypráví 
 
Hlas vzniká: 

zadáním emailu, na který je zaslán odkaz ke stažení alba 
 
 
 

Doba trvání soutěže 
 
Doba trvání soutěže je od 1.10.2019 do 15.10.2019, 24.00 hod. 
 
 
 

Způsob a podmínky účasti v soutěži 
 



Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která si stáhne zdarma hudební album 
Nártoun Olin vypráví. Odkaz ke stažení alba je zaslán na vyplněný email. Do soutěže budou 
registrovány pouze Hlasy, které byly zaslány v průběhu Doby trvání soutěže. 
 
Soutěžící v registraci uvádí: 
Email 
 
Každý účastník může do Soutěže zaslat pouze jeden email. 
 
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru 
k Organizátorovi, jakož i k dalším společnostem zapojeným do Soutěže, a nebo jsou k 
takovým osobám ve vztahu osob blízkých. 
Účastníci Soutěže se účastní s vědomím, že nemohou požadovat jinou výhru než jakou určí 
organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. 
 
V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18 let, je povinna dostavit se k převzetí 
Výhry se svým zákonným zástupcem. 
V případě výhry se výherce zavazuje řádně zaplatit všechny daně a poplatky z tohoto 
plynoucí. 
Výhry nelze vymáhat soudní cestou. 
 
 

Způsob určení výherce 
 
Způsob výběru výherce výhry: 
 

Výherce bude losován náhodně ze zaregistrovaných emailů, na které byl po dobu 
trvání soutěže zaslán odkaz ke stažení hudebního alba Nártoun Olin vypráví za 
podmínek stanovených pravidly soutěže. 

 
V případě, že si Výherce nepřevezme Výhru do 1 kalendářního měsíce ode dne, kdy byl k 
jejímu převzetí vyzván, propadá výhra Organizátorovi. 
 
 

Zpracování informací 
 
Zaregistrováním tipu do soutěže dle těchto pravidel každý účastník schvaluje tato pravidla a 
instrukce, které jsou uvedeny na herních dokumentech, a přistupuje k nim. Registrací emailu 
do soutěže vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro 



účely soutěže a to na dobu nezbytně nutnou pro konání soutěže. Organizátor prohlašuje, že 
všechna osobní data po ukončení soutěže a předání výhry vymaže. 
 
 

Všeobecné podmínky 
 
Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si 
vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či 
odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora. 
Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Soutěž či změnit tato oficiální 
pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků v  soutěži. 
Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v  průběhu 
soutěže. 
Oficiální pravidla a jejich změny budou uveřejněny na internetu na adrese 
www.nartounolin.cz 
 
 
V Praze dne 30.9. 2019 
 
 


