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Pravidla: Letní soutěž v NICOMu 2016 

 

1. Pořadatel soutěže: 

Pořadatelem soutěže: Letní soutěž v NICOMu 2016 (dále také jako “soutěž”) je společnost 

NICOM, a. s. se sídlem Smetanova 3, 602 00 Brno, Zapsáno u KS Brno oddíl B, vložka 3429, IČO: 

262 263 75 (dále jen „Pořadatel“). Postup a podmínky soutěže upravují tato pravidla (dále jen 

„Pravidla“). 

1. Trvání soutěže: 

Soutěž probíhá v termínu od 29. 6. 2016 do 31. 8. 2016 23:59 (dále jen „Doba Soutěže“).  

2. Účast v soutěži: 

2.1 Do slosování je automaticky zařazen každý účastník libovolného kurzu z nabídky NICOM, 

který absolvuje školení od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 a vyplní na konci školení hodnotící 

formulář kurzu (v elektronické nebo papírové podobě). 

 

2.2 Do slosování je zařazen automaticky každý, kdo vytvoří objednávku kurzu, který bude 

realizován od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 (například personalistka, která objedná školení 

pro zaměstnance firmy), v tomto případě jsou do soutěže zařazeni i objednané osoby, 

které splní podmínky z bodu 3.1 

2.3 Ze Soutěže jsou vyloučeni: Zaměstnanci Pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Určení vítězů: 

4.1 Výherci budou vylosováni ze všech účastníků kurů, kteří splňují podmínky z bodu 3. 

4.2 Losování bude zaznamenáno na videozáznam a bude probíhat v následujícím pořadí: 

1. vylosovaný získá 3. Cenu, 2. vylosovaný získá 2. Cenu, 3. Vylosovaný získá 1. Cenu. 

 

5. Výhra: 

1. Cena : Olympus PEN E-PL7 s objektivem 14-42 mm v hodnotě 13 999 Kč 

2. Cena: Dárkový poukaz na školení dle vlastního výběru v hodnotě 2 000 Kč 

3. Cena: Dárkový poukaz na školení dle vlastního výběru v hodnotě 1 000 Kč 

 

 

 

http://www.olympusobchod.cz/katalog/pen-om-d/olympus-pen-069889/olympus-pen-e-pl7-kit-ez-14-42-silversilver-blesk-skoleni-zdarma-ART08195
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6. Způsob předání výhry: 

6.1 Pořadatel bude vítěze kontaktovat prostřednictvím 

kontaktních údajů, které soutěžící uvedl při objednání 

školení nebo při vyplňování hodnotícího formuláře.  

6.2 Pokud se pořadateli nepodaří do 5 pracovních dní od 

ukončení soutěže vítěze kontaktovat, ztrácí tento soutěžící nárok na výhru a pořadatel má 

právo kontaktovat následujícího vítěze v pořadí. 

6.3 Vítěz v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů souhlasí s pořizováním a užitím své podobizny, obrazových snímků a 

obrazových a zvukových záznamů týkajících se její osoby nebo projevů osobní povahy 

pořízených v souvislosti s uspořádáním soutěže a předáním výhry pro marketingové účely na 

všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, 

s jejich následnou úpravou a jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do 

souborného díla. 

6.4 Vítěz 1. ceny přebere fotoaparát osobně na sídle firmy Pořadatele. 

6.5 Vítězům 2. a 3. ceny bude výhra doručena e-mailem. 

 

7. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za 

doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího 

ukončení. Pořadatel je oprávněn za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky 

stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. 

8. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti 

nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění. 

9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv změnit, soutěž bez udání důvodu zkrátit, 

prodloužit, odložit, přerušit či bez náhrady ukončit. Případnou změnu pravidel pořadatel 

vhodným způsobem zveřejní na facebookových stránkách: 

https://www.facebook.com/nicom.kurzy 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti jejich odvolání. Soutěžící berou na vědomí, že 

namísto výhry není možné požadovat peněžní plnění. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost 

za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím používáním. 

 

10. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 29. 6. 2016. 

 

https://www.facebook.com/nicom.kurzy

