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IČ: 01559109, DIČ: CZ 01559109 

Zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, č. vl. 56130  

 

1.POŘADATEL HRY  

Pořadateli hry jsou společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., IČ: 01559109, se sídlem 

Dvorského 5/17, 779 00 Olomouc, Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, s.r.o., IČ: 26240904, se 

sídlem Na Kopečku 1487/10, 767 01 Kroměříž. 

2. TERMÍN HRY  

Hra probíhá od 3. 11. 2021 do 10. 11. 2021.  

3. ZAMĚŘENÍ HRY  

Předmětem soutěžní hry je marketingová a PR podpora Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. 

a Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž, s.r.o. 

4. ÚČASTNÍCI HRY  

Soutěžícím v tipovací hře se může stát kterákoli osoba starší 18 let, která splní podmínky této hry a 

získá tak nárok na výhru.  Soutěžícím ve výtvarné hře se může stát kterákoliv osoba do 18 let, která 

splní podmínky této hry a získá tak nárok na výhru.  

Účastí ve hře hráč vyjadřuje svůj souhlas s pravidly hry, zavazuje se tato pravidla dodržovat a 

respektovat. Účast ve hře je bez omezení pohlaví, svobody vyznání či národnosti. Ze hry budou 

vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní požadované podmínky hry, nebo kteří jednají v rozporu s pravidly 

hry či dobrými mravy. 

5. POPIS HRY A TECHNICKÉ POŽADAVKY  

Smyslem hry tipovací hry je na napsat do komentářů pod uvedený facebookový příspěvek tip na 

průměrnou teplotu dne 11.11. 2021 ve 11:11 hodin na meteorologické stanici Rejvíz v Jeseníkách.  

Vyhlášení soutěže proběhne dne 11. 11. 2021 na základě přijatých dat z Českého 

hydrometeorologického ústavu, který meteorologickou stanici spravuje. Autor facebookového 

komentáře, který se nejvíce přiblíží skutečné naměřené teplotě získá dárkovou sadu mladých vín 

z Arcibiskupského zámeckého vína Kroměříž. 

Smyslem výtvarné hry je namalovat, vyfotografovat či vymodelovat vlastní pojetí příchodu zimy do 

lesa a výsledný výtvor vyfotografovat a poslat na e-mailovou adresu alsol@alsol.cz. Od 11. 11. do 20. 

11. 2021 proběhne online hlasování pomocí označení „To se mi líbí“ na facebookových stránkách 

společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Dílo s nejvíce označeními „To se mi líbí“ získá 

dětskou knihu Abecedou za přírodou.  

6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále též „zákon o ochraně osobních 

údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, e-mailové adresy za 

účelem prověření jeho platné účasti ve hře a zaslání ceny za splnění všech podmínek nároku na cenu. 

Účastník bere na vědomí, že jsou mu známa jeho práva dle ust. §§ 11, 21 zákona o ochraně osobních 
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údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k těmto údajům a právo 

na jejich opravu, dále na blokování údajů nesprávných či na jejich likvidaci, současně že svůj souhlas 

může bezplatně písemně kdykoli odvolat, a to doručením takového odvolání na adresu organizátora. 

Odvolání souhlasu před ukončením doby trvání hry má za následek vyřazení ze soutěže.  

7. OSTATNÍ INFORMACE  

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla hry, hru odložit, zkrátit, přerušit, ukončit nebo 

ji bez náhrady zrušit. Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří o sobě poskytli falešné 

osobní údaje. 

 


