SOUTĚŽ „ZÁŽITEK S KONTAKTNÍMI ČOČKAMI“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „ZÁŽITEK S KONTAKTNÍMI
ČOČKAMI“ (dále jen dále jen „Soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech
určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může
být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

Pořadatelem Soutěže je společnost Novartis s.r.o., CIBA Vision, se sídlem Budova Gemini B, Na
Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4 - Nusle, Česká Republika, IČ 645 75 977 (dále jen „Pořadatel“)
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm a adresou pro doručování
v České republice starší 15 let, která splní podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší
15 let, tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Účast osob mladších
13 let je vyloučena. (dále jen „soutěžící“).
Soutěž probíhá na území České republiky v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 včetně (dále také
jako „doba konání soutěže“). Pravidla jsou platná pro Českou republiku.
Spotřebitelská soutěž bude vyhodnocena z doručených voucherů za období 1.9.-31.12.2012 :
Podmínky soutěže:
Soutěžící potřebuje k soutěži voucher, který získá zdarma u očního specialisty nebo si jej vytiskne z
http://airoptix.cz/pdf/Ciba_voucher_A4_cz.pdf (dále jen „voucher“). Soutěžící musí splnit všechny
níže uvedené podmínky:
1. Soutěžící si nechal aplikovat v době konání soutěže čočky AIR OPTIX® / DAILIES® u očního
specialisty a na voucher získal razítko očního specialisty potvrzující aplikaci.
2. Soutěžící zakoupil do 1 měsíce od aplikace u očního specialisty minimálně 1x balení 6 ks AIR
OPTIX®AQUA, nebo 1x balení 6 ks AIR OPTIX® NIGHT&DAY® AQUA nebo 1x balení 30 ks
DAILIES®AquaComfort Plus®. Soutěžící nalepil na voucher část krabičky zakoupeného výrobku
s označením dioptrií a získal razítko očního specialisty potvrzující nákup.
3. Soutěžící vyplnil své jméno, příjmení, adresu (ulice, město, PSČ) a odpověď na soutěžní otázku
"Jaký byl Váš zážitek po aplikaci kontaktních čoček AIR OPTIX® / DAILIES®"
4. Soutěžící zaslal vyplněný voucher do 1 měsíce od prvoaplikace na adresu Alcon, Novartis s.r.o.,
Budova Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4, Česká Republika, nejpozději tak, aby
byl vyplněný voucher doručen Pořadateli do 31. 12. 2012 včetně. Obálku označil heslem Zážitek
s kontaktními čočkami.

Výherci
Voucher lze využít pouze 1x na každého prvouživatele; každý soutěžící se tedy Soutěže může
zúčastnit pouze jednou za celou dobu jejího konání. Dle data doručení voucheru Pořadateli jsou
soutěžící zařazeni do příslušného (aktuálně probíhajícího) soutěžního kola. Ze všech odpovědí
soutěžících vybere soutěžní porota sestávající z vybraných členů marketingového oddělení
Pořadatele v každém soutěžním kole 4 výherce. Výhry budou přiděleny na základě následujícího
hodnocení:
1. nejzajímavější odpověď získává Kontaktní čočky AIR OPTIX® na 1 rok zdarma = 4x 6ks balení AIR
OPTIX®

Soutěžní porota Pořadatele si zcela vyhrazuje právo na posouzení zajímavosti zaslaných odpovědí
na soutěžní otázku dle vlastních subjektivních kritérií vycházejících zejména, nikoli však výlučně
z originality, jedinečnosti a nápaditosti zaslaných odpovědí na soutěžní otázku. Soutěžní porota
Pořadatele si dále vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící, jejichž odpovědi na soutěžní otázku
budou svou povahou nemravné, rasistické, sexistické či jinak v rozporu se zákonem, veřejným
pořádkem či dobrými mravy, jakož i odpovědi zjevně nesmyslné.
Vyhodnocení proběhne vždy do 10. pracovního dne měsíce následujícího po skončení
bezprostředně předcházejícího soutěžního kola. Výhry budou výhercům zaslány poštou do 1 měsíce
od vyhodnocení příslušného kola soutěže.
Další ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat. Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje soutěžící dle zák. č. 101/2000 Sb. svůj souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Novartis s.r.o., CIBA Vision, se sídlem
Budova Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00, Praha 4 - Nusle, Česká Republika za účelem
vyhodnocení soutěže a předání výhry.
Účastí v soutěži poskytuje soutěžící Pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého celého
jména, příjmení a města bydliště (např.: Jan Novák, Praha) v souvislosti s prezentací výsledků
soutěže v médiích a reklamních materiálech Pořadatele na neomezenou dobu. Tento souhlas lze
kdykoli písemně odvolat
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má
právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval
pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.
Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v
těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou
brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i právo změny/zásahu
do pravidel soutěže a dále právo soutěž ukončit bez náhrady, a to kdykoliv v průběhu trvání
soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výhry není možno nárokovat v
alternativní podobě.
Tato pravidla jsou po celou dobu konání soutěže k dispozici na www.airoptix.cz.
V Praze dne 31.8. 2012

