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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, Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú., se sídlem Sněmovní nám. 1/2, 767 01 Kroměříž IČ:
08888434, Arcibiskupství olomoucké, IČ: 00445151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc.
2.
TERMÍN HRY
Hra probíhá od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021. Dárkový poukaz na jeden vstup zdarma do vybrané kulturní památky je nutné uplatnit do 30. 9. 2021 na pokladně vybrané kulturní památky.
3.
ZAMĚŘENÍ HRY
Předmětem hry je podpora turistického ruchu na objektech Arcibiskupství olomouckého nebo v jeho blízkém okolí.
4.
ÚČASTNÍCI HRY
Hráčem se může stát kterákoli osoba, která splní podmínky této hry a získá tak nárok na vstupenku zdarma do vybrané
kulturní památky. Účastí ve hře hráč vyjadřuje svůj souhlas s pravidly hry, zavazuje se tato pravidla dodržovat a respektovat.
Účast ve hře je bez omezení věku, 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 (např. osoba místa fyzicky nenavštíví, uvede nepravdivé informace apod.). Takovým účastníkům nevzniká nárok na vstupenku zdarma.
5.
POPIS HRY A TECHNICKÉ POŽADAVKY
Smyslem hry je navštívit minimálně čtyři předem vybrané přírodní a/nebo kulturní památky v majetku Arcibiskupství
olomouckého nebo v jeho blízkém okolí. Jedná se o tyto přírodní památky:
Velké mechové jezírko v NPR Rejvíz v okrese Jeseník v Jeseníkách
Vrchol Zlatý Chlum ve Zlatohorské vrchovině v Jeseníkách
Vrchol Kelčský Javorník v Hostýnsko-vsetínské hornatině
Vrchol Hostýn v Hostýnských vrších
A tyto vybrané kulturní památky:
Arcibiskupský palác v Olomouc
Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Poutní místo Velehrad
Na každém výše uvedeném místě bude umístěn QR kód, který si hráč na místě naskenuje prostřednictvím aplikace v
mobilním telefonu (např. aplikace QRbot, QR Code Reader apod.). Tyto aplikace jsou volně ke stažení pro platformy Android
(Obchod Play) a iOS (App Store). Po načtení QR kódu bude hráč přesměrován na Google formulář, kde vyplní odpověď na
kvízovou otázku vztahující se k danému místu. Společně s odpovědí na otázku hráč vyplní své jméno, příjmení a e mailovou
adresu. Je nezbytné zadat správnou e mailovou adresu, na základě které bude hráč zařazen do evidence a bude mu tak
započítána návštěva daného místa. Pro zařazení a započítání místa je nutné i správné zodpovězení kvízové otázky. Po
splnění výše uvedených podmínek je návštěva tohoto místa považována za splněnou. Součástí Google formuláře je i možnost výběru kulturní památky, do které hráč získá po splnění všech podmínek hry vstupenku zdarma. Nárok na vstupenku
zdarma vzniká pouze při splnění výše uvedených podmínek hry a po zakoupení minimálně jedné další vstupenky. Aby hráči
vznikl nárok na vstupenku zdarma, je nutné tímto způsobem navštívit minimálně čtyři přírodní a/nebo kulturní památky
definované výše a zároveň si na všech místech na základě GPS souřadnic najít a načíst QR kódy a pomocí Google formuláře,
na který bude hráč přesměrován, správně zodpovědět kvízovou otázku a uvést své kontaktní údaje. Po splnění všech podmínek potřebných k získání nároku na vstupenku zdarma bude hráči do 72 hodin od odeslání posledního Google formuláře
vygenerován a na zadanou e mailovou adresu zaslán dárkový poukaz na vstup zdarma do vybrané kulturní památky, kterou
si při vyplňování Google formulářů vybral. Dárkový poukaz je nepřenosný, platí pro jednu osobu a má hodnotu jedné
vstupenky pro dítě nebo dospělou osobu na definovaný prohlídkový okruh. Dárkový poukaz je nutné uplatnit osobně v
pokladně Arcibiskupského paláce v Olomouci nebo Arcibiskupského zámku v Kroměříži nebo na informačním centru
Poutního místa Velehrad ve standardních otevíracích dobách pro veřejnost. Dárkový poukaz nelze uplatnit na nákup online
vstupenky.
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 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.

