Pravidla soutěže Kvíz pro televizní maniaky platné od 1.3. 2012

1. Základní údaje
Soutěž se odehrává v prostředí internetu na adrese www.Televize.cz, dále jen serveru.
Soutěž začíná vždy první den kalendářního měsíce a končí posledním kalendářním
dnem v měsíci.
Účastníkem soutěže (dále jen soutěžící) se stává každý registrovaný uživatel serveru,
který správně odpoví alespoň na jednu soutěžní otázku.
Soutěžící má právo kdykoliv ze soutěže odstoupit.
Soutěžící může být ze soutěže vyloučen pokud ovlivní soutěž ve svůj prospěch
nečestnými prostředky.
2. Soutěžní princip
Na serveru se postupně ukazují otázky v náhodně stanovovaném rozmezí 3-12 hodin.
Během soutěže se otázky mohou opakovat.
Každá otázka má minimálně tři možnosti na odpověď, z nich je pouze jedna správná.
Na každou otázku může soutěžící odpovědět maximálně jednou.
Odpoví-li správně, určí se čas, který uplynul od zveřejnění otázky do doby správné
odpovědi. Soutěžícímu se započítává nejkratší dosažený čas ze všech jeho správných
odpovědí. Tímto časem je dáno celkové pořadí soutěžících.
Konečné pořadí je dané pořadím v době ukončení soutěže.
Prvních 20 soutěžících a všichni další se stejným časem jako dvacátý v konečném
pořadí postupují do finálového losování. Losování je prováděno elektronicky pomocí
generátoru náhodných čísel.
3. Výhry
Soutěž může zahrnovat materiální výhry. Popis výher a jejich hodnotu zveřejní
pořadatel soutěže nejpozději do desátého dne v kalendářním měsíci. Výherce bude
kontaktován pořadatelem nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy výherci vznikl nárok na
výhru. Výherce na výzvu uvede poštovní adresu, kam má být výhra zaslána. Výherce
neplatí poštovné ani balné. Výhra bude výherci doručena nejdéle do 30-ti dnů od vzniku
nároku na výhru. Výherci zaniká nárok na výhru v případě, že uvede neplatné údaje při
své registraci nebo na výzvu nesdělí do 10-ti dnů svoji poštovní adresu nebo pokud
prokazatelně poruší soutěžní pravidla.
4. Pořadatel
Pořadatelem soutěže je společnost Bauer Media v.o.s. se sídlem Moulíkova 1b/3286
150 00 Praha 5 - Smíchov.
Pořadatel není odpovědný za chyby SW třetích stran, chyby vzniklé nepředvídatelnými
událostmi ani za ztráty či zneužití uživatelských účtů způsobené jinou příčinou než
chybou pořadatele soutěže.

Pořadatel se zavazuje neposkytovat osobní data soutěžících žádnému jinému subjektu,
ani těchto dat nebude využívat k jinému účelu než je soutěž samotná.

