SOUTĚŽ
„POZNÁVEJ SVĚT ENTARIAN A VYHREJ!“
PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Společnost Sindicate Entertainment, s.r.o., IČ 28641612, se sídlem Příbor, Jičínská 608, PSČ 742 58,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36331 (dále jen
jako „Pořadatel“), vyhlašuje jako Pořadatel rychlostní soutěž s názvem „Poznávej svět Entarian a
vyhrej!“ (dále jen „Soutěž“). Účast v této soutěži a její průběh podléhá následujícím ustanovením. O
případných změnách ve vztahu k těmto ustanovením budou účastníci Soutěže informováni
prostřednictvím webových stránek či aplikací Pořadatele (dále jen „Portál“) .

2. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zůčastnit každá fyzická osoba, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území
České či Slovenské republiky, která má řádně a úspěšně registrovaný osobní účet na webových
stránkách „www.ekura.cz“ (dále jen „Herní účet“), nainstalovanou, aktualizovanou a funkční
klientskou hru „Ekura“, požadovanou úroveň herních postav a souhlasí s těmito pravidly Soutěže
(dále jen „Soutěžící“). Účast v soutěži je bezplatná a není podmíněna jakýmkoli nákupem produktů
Pořadatele nebo jeho partnerů. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim
blízké, dále také smluvní partneři, externí spolupracovníci a osoby jim blízké (dále jen „Seznam
vyloučených“).

3. MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude realizována na území České republiky v termínu od 6.3.2015 do splnění podmínek
Soutěže (viz. 6.bod) 10-ti nejrychlejšími Soutěžícími. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání
Soutěže.

4. OPDOVĚDNOST POŘADATELE
Odpovědnost Pořadatele Soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost
za jakékoli případné škody vzniklé Soutěžícímu v souvislosti s užíváním cen či výher, tj. např. jejich
nesprávnou manipulací a ceny či výhry není možné reklamovat. Pořadatel není odpovědný za
zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení cen či výher nebo nesprávné doručení cen či výher
způsobené poštovní přepravou na adresu Soutěžícího. Pořadatel nenese odpovědnost za škody
vzniklé v důsledku chyb, zpoždění či přerušení přenosu, poruchy technického vybavení nebo služeb,
ztráty či vymazání dat, napadení počítačovými viry nebo jiných okolností, které mohou nastat v
souvislosti s účastí v Soutěži a ovlivnit tak pořadí či účast Soutěžících, s výjimkou případů, kdy lze tyto
škody přičítat úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Pořadatele, jeho oddělení, zaměstnanců nebo
zástupců. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž nebo dobu trvání Soutěže zkrátit,
prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit podmínky Soutěže,
vyhlásit jinou Soutěž a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné

hodnotě po celou dobu jejího trvání, přičemž Soutěžící nemá nárok na náhradu případných nákladů
vynaložených na účast v Soutěži. Změna pravidel je účinná ode dne jejich zveřejnění způsobem, který
určí Pořadatel. Vymáhání účasti v soutěži či cen a výher soudní cestou je vyloučeno. Ceny a výhry
není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vstupem do soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas, aby jeho jméno a příjmení, nebo nick byl/o v
případě výhry zveřejněno na Portálu, aby Pořadatel po neomezenou dobu od začátku Soutěže
zpracovával jím sdělené osobní údaje v rozsahu uvedeném v Podmínkách použití, Obchodních
podmínkách a v Prohlášení o ochrané osobních údajů uvedených na Portálu, v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Soutěžící, resp. výherce
zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po neomezenou dobu od začátku
Soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným. Soutěžící má právo svůj
souhlas odvolat, a to elektronickou formou na email Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné
okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu Soutěžícím může mít za následek nemožnost
předání případné výhry.

6. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1) Ve hře Ekura dokončit 1. z 5 (slovy – první z pěti) sběratelských úkolů "Výzkum meteorů" (čas
dokončení je zaznamenán při výběru trvalé odměny).
2) Ve hře Ekura 4x (slovy – čtyřikrát) pomoci Duchu Kerindorana a očistit Svatyni (čas dokončení je
zaznamenán při dokončení úkolu a získání bonusu).
3) Ve hře Ekura 5x (slovy – pětkrát) pomoci Duchu sadu s navracením jeho amuletů (čas dokončení je
zaznamenán po dokončení „Obnovy flóry“).
Případné bližší informace budou popsány vždy na Portálu.

7. SEZNAM VÝHER
Nejrychlejších 10 Soutěžecích v této Soutěži, kteří splní všechny podmínky (viz. 6.bod) se stává
výherci (dále jen „Výherce“) následujících cen, a to dle dosaženého umístění.
1. cena – Tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4 WiFi Titanium Bronze (SM-T700) + tričko „Sindicate“
2. cena – LED Monitor Samsung 24" S24D300H + tričko „Sindicate“
3. cena – Klávesnice C-TECH SCORPIA + tričko „Sindicate“
4.-5. cena – Tričko „Sindicate“ + 100 BSD
6.-10. cena – 100 BSD

8. PŘEDÁNÍ VÝHRY
Každý Výherce, který se v Soutěži umístí v pořadí na 1.-5. místě, bude nejpozději do 7 dnů po
skončení Soutěže kontaktován Pořadatelem prostřednictvím e-mailové zprávy (dále jen „Zpráva“), a
to na e-mailovou adresu, která je uvedena u daného Herního účtu Výherce (dále jen „WIN-MAIL“),
přičemž uvedený WIN-MAIL je Pořadatelem považován za správný a za termín doručení Zprávy je
považován termín odeslání Zprávy Pořadetelem. Ve Zprávě obdrží Výherce žádost o nahlášení své
doručovací adresy, na níž mu bude výhra následně doručena. Pokud Výherce do 7 dnů neodpoví na

tuto Zprávu z e-mailové adresy, která je shodná s WIN-MAIL, nebo neposkytne Pořadateli potřebné
informace pro vydání výhry, jeho výhra propadá ve prospěch Pořadatele. V případě, že se výherci
nepodaří doručit výhru na jím uvedenou doručovací adresu, či bude doručení spjato s obtížemi,
zaniká nárok výherce na získání této výhry bez náhrady. Takto nepřevzaté zásilky propadají ve
prospěch Pořadatele. Každému Výherci, který se v Soutěži umístí v pořadí na 4.-10. místě, bude
nejpozději do 7 dnů po skončení Soutěže připsána na jeho Herní účet určená hodnota bonusové
virtuální měny, tzv. BSD. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru nepředat v případě, kdy bylo zjištěno
porušení Podmínek použití, Obchodních podmínek a jakýchkoli dalších pravidel uvedených na Portálu
Pořadatele, nebo při nekalém jednání, která jakkoli dopomohla Výherci k získání výhry.

9. ZÁVĚREDNÁ USTANOVENÍ
Tato pravidla jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání Soutěže na vymezených částech Portálu.
Pravidla jsou platná a účinná od 06.03.2015.
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se
Soutěže.

