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Pravidla soutěže   

Pořadatel soutěže: 

Pořadatelem soutěže je společnost Home Credit a.s., se sídlem Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401 (dále také „Pořadatel“). 

I. Období soutěže: 

Začátek soutěže: 10. 4. 2017 
Konec soutěže: 31. 8. 2017 

II. Podmínky soutěže: 

 Soutěže se mohou zúčastnit klienti společnosti Home Credit a.s., kteří jsou držiteli jakékoliv kreditní karty 
vydané společností Home Credit a.s., s výjimkou zaměstnanců společností Home Credit a.s. a Home Credit 
International a.s. (dále jen „Klient“). 

 Klient se zaregistruje do soutěže tak, že prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook pošle zprávu 
stránce na sociální síti Facebook „Léto s kartou“ (dále jen „Stránka“). Ve zprávě je přiložena fotografie nebo 
video záznam, které chce Klient zveřejnit v soutěži na Stránce. Pořadatel potvrdí Klientovi přijetí fotografie 
nebo video záznamu osobní zprávou na sociální síti Facebook, ve které současně vyzve Klienta, aby za účelem 
ověření jeho totožnosti v odpovědní zprávě uvedl své jméno, příjmení a datum narození. Pokud je v databázi 
Pořadatele více osob se stejným jménem, příjmením a datem narození, Pořadatel může požadovat po 
Klientovi další údaj pro ověření jeho totožnosti (adresa, e-mail, telefonní číslo). Teprve ověřením totožnosti 
Klienta je dovršen proces jeho registrace do soutěže. 

 Klient v soutěži sbírá body za to, že na libovolném místě v České republice pořídí fotografii nebo video záznam 
a ty zveřejní na Stránce. Klient současně musí na tomto místě v den pořízení fotografie (resp. video záznamu) 
provést platbu kreditní kartou vydanou společností Home Credit a.s. V každé obci může Klient získat za celou 
dobu trvání soutěže maximálně jeden bod (příklad: Jeden bod získá Klient, který v Brně pořídí jednu fotografii 
a provede zde jednu platbu, stejně jako Klient, který v Brně pořídí deset fotografií a provede zde deset 
plateb.). 

 Klient pošle fotografii nebo video záznam osobní zprávou na sociální síti Facebook Stránce a uvede zde datum 
pořízení fotografie nebo video záznamu a obec, ve které došlo k pořízení fotografie nebo video záznamu. 
Pořadatel fotografii a video záznam zveřejní na Stránce.  
 

III.  Vyhlášení vítěze a výhra: 

 Průběžné výsledky soutěže zveřejňuje Pořadatel na stránkách https://blog.homecredit.cz/ a na Stránce Po 
skončení soutěže Pořadatel na těchto stránkách zveřejní pořadí prvních 10 Klientů s nejvyšším počtem bodů. 
Pokud má dva nebo více Klientů stejný počet bodů, rozhodne o jejich pořadí celkový počet tzv. Likes 
(odkliknutých linků „Líbí se mi“) u jimi zveřejněných fotografií a video záznamů. Pokud má dva nebo více 
Klientů stejný počet bodů i tzv. Likes, rozhodne o jejich pořadí hlasování dalších Klientů zaregistrovaných 
v soutěži.  

 Prvních 10 Klientů s nejvyšším počtem bodů má právo na výhru v podobě finanční odměny, kterou Pořadatel 
vyplatí do 30 dnů od skončení soutěže na běžný účet Klienta, jež pracovník Pořadatele ověří telefonickým 
hovorem s Klientem: 
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Umístění Odměna 

1. 25 000 Kč 

2. 20 000 Kč 

3. 15 000 Kč 

4. 10 000 Kč 

5. 5 000 Kč 

6. 5 000 Kč 

7. 4 000 Kč 

8. 4 000 Kč 

9. 3 000 Kč 

10. 3 000 Kč 

  

 Pokud má dva nebo více Klientů stejný počet bodů i tzv. Likes a o jejich pořadí nerozhodne ani hlasování 
dalších členů Skupiny zorganizované Pořadatelem, získávají takoví Klienti finanční odměnu odpovídající 
dělenému místu s tím, že následující místo nebo místa jsou v dalším pořadí vynechány (příklad: Na třetím 
místě jsou tři Klienti, všichni získávají odměnu 15 000 Kč s tím, že další Klient v pořadí získá odměnu 5 000 Kč 
odpovídající šestému místu.). 

IV. Závěrečná ustanovení: 

 Účastí v soutěži projevuje Klient svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně 
dodržovat. Nárok na výhru má pouze Klient, který splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech. Klient 
svou účastí v soutěži rovněž souhlasí s tím, že může být Pořadatelem osloven ohledně dalšího 
marketingového výzkumu nebo s nabídkou využití fotografií nebo video záznamů zveřejněných na Stránce, a 
to pro další PR a marketingové aktivity Pořadatele. 

 Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací soutěže, nepřebírá vůči Klientům žádné 
jiné závazky než stanovené těmito pravidly a Klienti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele 
než uvedená v těchto pravidlech.  

 Klientům nevzniká účastí v soutěži nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.  

 Pořadatel se zavazuje uhradit za soutěžící daň z příjmů dle platných právních předpisů, kterou jsou soutěžící 
povinni zaplatit z odměny. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání 
důvodů a stanovení náhrady. Změnu pravidel soutěže či zrušení soutěže Pořadatel oznámí zveřejněním na 
stránkách https://blog.homecredit.cz/. Změna pravidel soutěže nabývá účinnosti ode dne následujícího po 
zveřejnění změny. 

 
V Brně dne 10.4. 2017 

 
 
 

Bystrzycki David 

generální ředitel 

https://blog.homecredit.cz/

