Pravidla soutěže
Pořadatel:
Jaroslav Fišer - INET-SERVIS.cz
provozovatel webu www.ctyrkolky.com
Dolní Přím 56
503 16 Dolní Přím
IČ: 27523209
Termín konání soutěže:
1.10. – 30.11. 2012
1. Účast v soutěži
a) soutěžní příspěvek může vložit každá fyzická osoba, která bude mít řádně vyplněnu
registraci k soutěži na stránkách www.ctyrkolky.com a dále splní podmínky dané
organizátorem soutěže
b) do soutěže nebudou zařazeny snímky, které budou vulgární a budou znázorňovat
explicitní sexuální výjevy, budou porušovat dobré mravy nebo zákony ČR. Ze soutěže
budou vyřazeni ty soutěžící příspěvky, u kterých bude prokázána snaha autora
příspěvku negativně ovlivňovat regulérní průběh soutěže a to zejména podvodným
hlasováním. Stejně tak budou ze soutěže vyloučeny fotografie, které výrazným
způsobem obsahují reklamu na firmu zabývající se prodejem, dovozem nebo
půjčováním čtyřkolek.
c) soutěžící, který splní podmínky a bude zařazen do soutěže, souhlasí s použitím jeho
jména na stránkách www.ctyrkolky.com
d) účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas se všemi pravidly soutěže a zavazuje se je
plně dodržovat
e) organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit nebo pozměnit pravidla soutěže. Tyto
změny musí být zveřejněny jako dodatek na internetu a musí o nich být informováni
všichni soutěžící. Změna pravidel soutěže jiným než tímto způsobem je nepřípustná
2. Soutěžní fotografie
a) soutěžní fotografie musí odpovídat zadání soutěže „Nejvíce sexy čtyřkolkářka roku
2012“. Tím se rozumí fotografie ženy, slečny nebo dívky sedící na čtyřkolce popřípadě
stojící vedle čtyřkolky.

b) vkládání soutěžních fotografií bude spuštěno 1. října 2012 a ukončeno 15. listopadu
2012 v 23:59 hod.
c) do soutěže může každý účastník zařadit pouze jednu fotografii
d) soutěžící se zavazuje k tomu, že jeho fotografie nebude vést k ohrožování či
narušování veřejného pořádku, mravnosti, či být v rozporu se zákonem
e) soutěžící smí vkládat pouze fotografii, ke které vlastní autorská práva. V případě, že
tato práva nevlastní a fotografii vloží na stránky, nese veškerou odpovědnost spojenou s
porušením této jeho povinnosti.
3. Hlasování
a) hlasování všech soutěžních fotografií bude spuštěno 1. října 2012 a ukončeno 30.
listopadu 2012 v 23:59 hod.
b) hlasovat a komentovat soutěžní fotografie může každý bez povinné registrace na
webu www.ctyrkolky.com
c) z důvodů možného zneužití bude hlasování z jedné IP adresy technicky omezeno
4. Výherce soutěže
a) výhercem soutěže se stává fotografie s největším počtem hlasů
b) odměněny budou i fotografie na druhém a třetím místě
c) výherci budou informováni o způsobu převzetí a realizaci výhry telefonicky nebo
emailem nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je stanoven konec soutěže
5. Ceny v soutěži
a) 1. místo: poukaz v hodnotě 3 000 Kč na nákup zboží v e-shopu www.thor-mx.cz
b) 2. místo: poukaz v hodnotě 2 000 Kč na nákup zboží v e-shopu www.thor-mx.cz
c) 3. místo: poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup zboží v e-shopu www.thor-mx.cz
6. Partner soutěže
Partnerem soutěže o „Nejvíce sexy čtyřkolkářku roku 2012“ je IZZI69. Internetový
prodejce nových i bazarových motocyklů, čtyřkolek a veškerého motopříslušenství.
Provozovatel e-shopu www.ctyrkolky-motokros.cz a www.thor-mx.cz

