Všeobecné obchodní podmínky

Malá Úpa STRAVA tour – Powered by SUUNTO
Pořadatel akce
1. Pořadatelem akce je společnost SKIMU, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ:
28211073, DIČ: CZ28211073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 13278 (dále „SKIMU“) a Obec Malá Úpa, se sídlem Horní Malá Úpa,
Horní Malá Úpa 100, PSČ 542 27, IČ: 00656119.
Doba a místo konání akce
2. Akce začíná dnem 15. 6. 2018 a končí dnem 17. 9. 2018
3. Soutěžní trasy (tzv. segmenty) jsou vyznačené v mobilní aplikaci STRAVA a fyzicky na silnici
č. 367, 369 a č. 252:

-

Z města Kowary na Pomezní sedlo do výšky 1050 m (převýšení
521 m), https://www.strava.com/segments/7597376
Z "křižovatky" mezi Horním Maršovem a Pecí pod Sněžkou na Pomezní sedlo do
výšky 1050 m (převýšení 393 m). https://www.strava.com/segments/1639798

Účast v soutěži
4. Akce Malá Úpa STRAVA tour – Powered by SUUNTO (dále „soutěž“) se může zúčastnit každá
fyzická osoba, která je registrována na webu www.skimu.cz a aktivně užívá aplikaci
spol. STRAVA.
5. Akce se může zúčastnit uživatel aplikace STRAVA v období trvání akce. Účastník soutěže
nesmí půjčovat svou aplikaci další osobě.
6. Registrace do soutěže se provádí pomocí registračního formuláře dostupného na webových
stránkách www.skimu.cz. Součástí registrace je soutěžní otázka.
7. Soutěží se ve dvou rovinách.
- Nejrychlejší závodník jednotlivých segmentů (Vyhlašováni budou první tři pozice,
kategorie muži a ženy).
- Hlavní cenu získává závodníka, který správně odpověděl na soutěžní otázku nebo bude
nejblíže správné odpovědi. Setká-li se více soutěžících se správnou odpovědí, proběhne
slosování.
8. Na webových stránkách SKiMU (http://www.skimu.cz) bude dne 17. 9. 2018 zveřejněn
žebříček nejlepších soutěžících a soutěžících, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku.
Výherní ceny budou předány 29. 9. 2018 v Horní Malé Úpě. Výherci budou kontaktováni.
9. Výherci soutěže získají věcný dar věnovaný sponzorem soutěže, společností Suunto.

Další podmínky
10. Účast v této akci je dobrovolná. Účastí na akci je současně vysloven souhlas s jejími pravidly
a podmínkami. Účastí na akci se držitel zavazuje dodržovat její pravidla.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo akci přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jakkoliv měnit
pravidla akce, a to i bez udání důvodu. Vymáhání účasti na akci soudní cestou je vyloučeno.

Ochrana osobních údajů
12. Podmínky zpracování osobních údajů hostů v souladu s GDPR se řídí interními podmínkami
zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici online na našem webu www.skimu.cz

