Pravidla soutěže Každá koruna se počítá
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže Každá koruna se počítá (dále jen „soutěž“).
Tento dokument je jediný, který závazně upravuje pravidla této soutěže (dále jen „pravidla
soutěže“).
I.

Pořadatel soutěže

Soutěž pořádá společnost ING Bank N. V., akciová společnost, založená podle právního
řádu Nizozemí se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v
Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu, pod číslem spisu
33031431, a jednající prostřednictvím své organizační složky
ING Bank N.V., se sídlem na adrese Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5, IČ: 49279866,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A, vložce 7930
(dále jen „ING Bank“)
II.

Období konání soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 24.10 do 7.11. 2013.
III.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou zúčastnit se soutěže je každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18
let, která je plně způsobilá k právním úkonům a která je vlastníkem aktivního ING Konta
vedeného u ING Bank, a to i po ukončení výše uvedeného období konání soutěže (dále
jen „soutěžící“).
2. Ze soutěže jsou vyloučeni soutěžící, kteří jsou a) osobami v pracovním nebo obdobném
vztahu k ING Bank nebo k jiné společnosti patřící do ING Group a osoby těmto osobám
blízké a b) osoby, které na základně smluvního vztahu přímo anebo prostřednictvím
třetích osob zprostředkovávají ve prospěch ING Bank uzavírání smluv o spořicím
účtu ING Konto a poskytují činnosti s ním spojené a osoby jím blízké.
IV.

Pravidla soutěže

1. Do soutěže bude zařazen každý soutěžící, který vyplní v souladu s těmito pravidly
soutěže soutěžní formulář prostřednictvím internetu na webové stránce www.ingbank.cz
nebo
prostřednictvím
aplikace
na
Facebooku
na
webové
stránce
https://www.facebook.com/ingbankcz/app_732354946780395
nebo
odevzdá
vyplněný soutěžní formulář v papírové podobě, a to buď osobně ve Finančním centru
ING
Bank
v Praze,
Plzeňská
344/1,
či
na
Kioscích
ING
Bank
(http://www.ingbank.cz/kontakty/pobocky-kiosky).
2. Každý soutěžní formulář musí obsahovat jméno, příjmení a platnou e-mailovou adresu
soutěžícího, jeho odpověď na soutěžní otázku uvedenou v čl. V. těchto pravidel soutěže,
případně odpověď na doplňující otázku, a v případě soutěžního formuláře v papírové
podobě také vlastnoruční podpis soutěžícího.
3. Soutěžní formuláře, které budou vyplněny v rozporu s těmito pravidly soutěže (zejména
neúplně, nepřesně nebo s nepravdivými údaji) budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
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4. Každý soutěžící má možnost se soutěže zúčastnit pouze jednou. Pokud tentýž soutěžící
pošle odpověď na soutěžní otázku uvedenou v čl. V. těchto pravidel soutěže vícekrát,
bude do soutěže zařazena vždy pouze odpověď, která byla ING Bank doručena jako
první, přičemž další odpovědi téhož soutěžícího budou ze soutěže automaticky vyřazeny;
vícečetnost odpovědí bude posuzována dle shodnosti jména, příjmení a e-mailové
adresy takového soutěžícího.
V.

Soutěžní otázka a odpověď

Soutěžní otázka zní: „Kolik standardních mincí nominální hodnoty 50 Kč položených
bezprostředně vedle sebe by utvořilo státní hranici České republiky?“ (dále jen „soutěžní
otázka“). Odpověď na soutěžní otázku musí vycházet z oficiálních, veřejně přístupných
údajů poskytovaných příslušnými právnickými osobami veřejného práva, orgány státní správy
či jinými autoritami spravujícími tyto údaje v České republice. Délka státní hranice České
republiky musí být posuzována dle jejího oficiálního stavu k 1. lednu 2013 na základě
bilaterálně potvrzených hraničních dokumentárních děl a smluv o změnách průběhu státních
hranic. Údaj vychází z potvrzení Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, které máme
k dispozici ze dne 8.10.2013. Mince musí být položeny vždy naležato hranami bezprostředně
vedle sebe. Výsledný údaj musí být zaokrouhlen nahoru na celá čísla.
VI.

Vyhodnocení soutěže

Výhry uvedené v čl. VII. těchto pravidel soutěže vyhrává prvních 50 soutěžících, kteří
v souladu s těmito pravidly soutěže odpověděli na soutěžní otázku co nejrychleji a co
nejpřesněji (dále jen výherce“).
VII.

Výhry

Každý výherce obdrží na své ING Konto výhru ve výši 2 500 Kč (dále jen výhra“). Jeden a
tentýž výherce může získat v soutěži pouze jednu výhru.
VIII.

Oznámení výsledků soutěže a způsob odevzdání cen

1. ING Bank bude informovat o výhře každého výherce na e-mailové adrese, kterou uvedl
na soutěžním formuláři, a to nejpozději do 30.11.2013 (dále jen „oznámení o výhře“).
Výherce je povinen postupovat dle instrukcí uvedených v oznámení o výhře, a to
zejména potvrdit ING Bank přijetí oznámení o výhře a přijmutí výhry a zaslat jí číslo
svého aktivního ING Konta, a to nejpozději do 13. 12. 2013. V případě, že výherce
nebude postupovat v souladu s tímto čl. VIII., odst. 1 pravidel soutěže či s instrukcemi
zaslanými ING Bank ve výše uvedeném oznámení o výhře, zaniká nárok výherce na
získání výhry a výhra nebude vyplacena. Nárok výherce na získání výhry zaniká i
v případě, že výherce výhru odmítne.
2. K vyplacení výhry dojde nejpozději 31.12.2013 na výhercovo ING Konto, jehož číslo
výherce uvedl při potvrzení výhry, jak je uvedeno výše. . Pokud se nepodaří výhru
výherci vyplatit do uplynutí výše uvedené lhůty, nebo vrátí-li výherce výhru ING Bank,
nárok výherce na získání této výhry zaniká bez toho, aniž by výherci vznikl jakýkoliv
nárok na kompenzaci ze strany ING Bank.
3. Výměna výhry za jakékoliv nepeněžité či jiné plnění není možná.
4. Povinnost zdanit cenu a odvést daň podle platných právních předpisů na sebe přebírá
ING Bank.
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5. ING Bank nezodpovídá za nevyplacení výhry z důvodu chybně uvedeného čísla účtu
ING Konta či jiných potřebných údajů.
IX.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení těchto pravidel soutěže se stávají platnými a účinnými dnem jejich zveřejnění
na oficiálních internetových stránkách ING Bank – www.ingbank.cz.
2. Soutěžící, kteří se zúčastní soutěže, vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas s obsahem
těchto pravidel soutěže.
3. Svou účastí dává účastník soutěže ING Bank N.V. vyhlašovateli soutěže souhlas, aby
v případě výhry zveřejnil jeho jméno, příjmení a obec bydliště, a dále, aby po dobu pěti
let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci
pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) vyhlašovatele v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to i prostřednictvím třetích osob
pověřených vyhlašovatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má
právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Soutěžící má dále práva
dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají,
a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu,
peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednání vyhlašovatele porušeno
právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na
ochranu jména.
4. ING Bank nenese žádnou odpovědnost za vznik jakýchkoliv nákladů nebo škody
vzniklých soutěžícím či třetím osobám v souvislosti se soutěží či těmito pravidly soutěže.
Tyto náklady či škodu nese plně soutěžitel či třetí osoba.
5. Na výhru z této soutěže neexistuje právní nárok a není ji možné soudně vymáhat.
6. Součástí výhry není úhrada jakýchkoliv nákladů spojených nebo souvisejících
s převzetím výhry a/nebo jejího využití. Tyto náklady nese plně výherce.
7. V případě rozporu těchto pravidel soutěže s jakýmikoliv reklamními, propagačními nebo
jinými materiály obdobné povahy, či jinými oznámeními ING Bank týkajícími se soutěže,
mají vždy přednost ustanovení těchto pravidel soutěže.
8. Ustanovení těchto pravidel soutěže je možné jednostranně měnit a doplňovat ze strany
ING Bank jednostranným vyhlášením, přičemž každá jednotlivá změna nebo doplnění je
platné a účinné okamžikem jeho zveřejnění na oficiálních internetových stránkách ING
Bank – www.ingbank.cz.
9. ING Bank si vyhrazuje právo tuto soutěž odvolat, přerušit, odložit nebo ukončit bez
vyhlášení výherců nebo bez předání ceny.

V Praze dne 10.10.2013
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