PRAVIDLA SOUTĚŽE
„MANA na rok zadarmo, video
2019“
1. Pořadatel
1.1 Pořadatelem soutěže je Heaven Labs s.r.o., se sídlem Přátelství 172/42, 104 00 Praha 10, IČ: 03257398, dále
jen „Pořadatel“.
2. Jak soutěžit
2.1 Podmínkou účasti v soutěži je vyhotovení níže popsaného videa, jeho zveřejnění na Youtube a dále zaslání
téhož videa mail soutez@mojemana.cz s uvedením odkazů na sociální sítě, na kterých bylo video zveřejněno.
2.2 Video je nutno zveřejnit a zaslat ve zdrojovém formátu na uvedený mail soutez@mojemana.cz v období od
23.4.2019 do 10.5.2019 do 23:59 hod.
Pro koho je soutěž určena
3.1 Soutěž je určena pro každého fanouška Many
Soutěžní video
4.1 Soutěžním příspěvkem je video, které zachycuje alespoň:
- rozbalování krabic MANA Powderu a to alespoň 3 různých příchutí
- záběr na vybalené sáčky z rozbalených krabic všech rozbalovaných příchutí a záběr na připravené nápoje ve 3
průhledných nádobách z těchto sáčků (tedy alespoň 3 různých příchutí)
- záběr zachycující ochutnání každé z příchutí a názor ochutnávajícího vyjádřený do záběru (na kameru)
- sdělení, jak MANA pomáhá ochutnávajícímu v jeho životě
- celým videem by měla doprovázet stejná osoba
Posouzení příspěvků
5.1 Jednotlivá zaslaná videa budou posouzena odbornou porotou vybranou Pořadatelem z hlediska počtu
zhlédnutí u jednotlivých videí na sociální síti Youtube.
5.2 Pořadí výherců bude zveřejněno na sociálních sítích Pořadatele a webové stránce Pořadatele
blog.mojemana.cz.
5.3 Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat jako výherní žádný příspěvek anebo jako výherní vybrat méně, než je
stanovený počet výherních příspěvků.
Vyloučené osoby
6.1 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a zaměstnanci všech s Pořadatelem
spolupracujících agentur, společností a blízkých osob. V případě, že by se výhercem měla stát taková osoba,
výhra jí nebude předána, bude ze soutěže vyřazena a výhra přejde na následujícího výherce. V případě existence
více takových výherců se postupuje analogicky.
Vyloučená videa
7.1 Ze soutěže budou bez dalšího vyřazena videa, která
a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,
b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, urážlivá, znevažující anebo osočující jiného anebo taková, která
jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
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c) by mohla poškodit dobré jméno Pořadatele, jeho ochrannou známku, firmu nebo duševní vlastnictví Pořadatele
nebo třetí osoby,
d) jejichž účast v soutěži je anebo by mohla být podvodem anebo porušující jiné podmínky soutěže,
e) nebyla zaslána do soutěže k tomu oprávněnou osobou. O tom, zda zaslané video a daná osoba vyhovuje
podmínkám soutěže, rozhoduje Pořadatel.
Výhra
8.1 Pořadatel stanoví pořadí vítězných videí.
8.2 První v pořadí vyhrává MANA Powder na rok, tj. 52 balení (krabic) MANA Powder v kombinaci příchutí, které je
výherce oprávněn si určit.
8.3 Druhý v pořadí vyhrává MANA Powder na půl roku, tj. 26 balení MANA Powder v kombinaci příchutí, které je
výherce oprávněn si určit.
8.4 Třetí v pořadí vyhrává MANA Powder na 3 měsíce, tj. 13 balení MANA Powder v kombinaci příchutí, které je
výherce oprávněn si určit.
8.5 Čtvrtý v pořadí vyhrává MANA Powder na 2 měsíce, tj. 8 balení MANA Powder v kombinaci příchutí, které je
výherce oprávněn si určit
8.6 Pátý v pořadí vyhrává MANA Powder na 1 měsíc, tj. 4 balení MANA Powder v kombinaci příchutí, které je
výherce oprávněn si určit
8.7 V případě, že některý z výherců bude Pořadatelem ze soutěže vyřazen, postupuje na jeho místo výherce v
dalším pořadí.
8.8 O výhře v soutěži budou Výherci informováni na mail, ze kterého bylo zasláno video. Výherce je pak povinen
do týdne od obdržení oznámení o výhře a pořadí sdělit Pořadateli, jakou kombinaci příchutí MANA Powderu si
vybral. Pokud tak neučiní v této lhůtě, je Pořadatel oprávněn zaslat výherci jakoukoliv kombinaci MANA Powderu
dle svého uvážení. Pořadatel výhru zašle:
- výherci v prvním pořadí v balení 26 krabic do 31.5.2019 a dalších 26 krabic nejpozději do dalších 6 měsíců
- výhercům ve druhém a dalším pořadí celou výhru najednou do 31.5.2019.
Autorská a jiná práva
9.1 Soutěžící zasláním souhlasí a potvrzuje, že:
a) je autorem videa, nebo že má s autorem vypořádána autorská práva, video neporušuje žádná autorská práva
b) je oprávněn video zaslat do této soutěže a je oprávněn udělit Pořadateli oprávnění nakládat s videem tak, jak
předpokládají pravidla této soutěže,
c) užitím videa Pořadatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a
zavazuje se Pořadatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Pořadateli.
9.2 Zasláním videa do soutěže uděluje Soutěžící Pořadateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci
k užití zaslaného videa bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně, formou zveřejnění v
internetových médiích (sociální sítě, webové stránky, newslettery), úpravy takového videa, užití částí videa
samostatně anebo v kombinaci s jinými autorskými právy, otištění snímků z takového videa v tiskových a
propagačních materiálech Pořadatele, nebo mobilních službách produkovaných Pořadatelem.
9.3 Videa Soutěžících užije Pořadatel tak, aby nebyla snížena důstojnost Soutěžících a nikoliv hanobícím
způsobem.
Práva a povinnosti pořadatele
10.1 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a
to i bez udání důvodu a bez jakékoliv náhrady Soutěžícím.
10.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už
byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či
závady vzniklé v průběhu soutěže.
10.3 Pořadatel neodpovídá za to, že Soutěžící - výherce nebo nekontaktoval pořadatele pomocí mailové zprávy.
10.4 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Zpracování osobních údajů, schválení pravidel
11.1 Účastí v soutěži uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů
nacházejících se na jeho facebookové stránce, na youtube a na instagramu, popř. osobních údajů sdělených
soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České
republiky nebo Slovenské republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich
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následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění
výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací
o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím a dále pro
účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu 5 let. Soutěžící bere na
vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele
uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
11.2 Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě.
11.3 Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook, Instagram,
Youtube. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a
nikoliv sociální síti Facebook, Instagram společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited ani sociální
síti Youtube společnosti Google Inc. ani Google Ireland Limited.
Závěrečná ustanovení
12.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností
týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení
těchto Pravidel. V případě jakýchkoliv dalších rozporů určuje výklad Pořadatel.
12.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.
V Praze, dne 23. dubna 2019
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