PRAVIDLA hlasování v anketě ROZHLEDNA ROKU 2020:
1) Anketa je pořádána spolkem Klub přátel rozhleden, vždy na začátku nového kalendářního roku. Cílem ankety je zviditelnění nově
otevřených rozhleden za uplynulý rok. V anketě mohou být pouze nové rozhledny otevřené pro veřejnost v příslušném roce.
2) Účast v anketě je dobrovolná a účastník ankety svým hlasováním projevuje svůj souhlas s jejími pravidly.
3) Hlasování v anketě se může zúčastnit kdokoliv z široké veřejnosti. Z hlasování v anketě jsou vyloučeni zástupci z vedení
organizátora, a dále všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví stanoveným pravidlům nebo je poruší.
4) Hlasuje se pro rozhlednu, která se hlasujícímu nejvíce líbí tak, že se označí na terčíku přímo u konkrétní fotografie rozhledny.
5) Při vyplňování anketního lístku je nutné uvést e-mail, na kterém může být případný výherce kontaktován a potvrdit souhlas
s chování osobních údajů po dobu soutěže (po ukončení ankety budou data vymazána).
6) Do výsledku hlasování v anketě je uznán a započítán pouze jeden hlas z jedné e-mailové adresy odesílatele. Více anketních
lístků odeslaných do ankety ze stejné e-mailové adresy nebude uznáno, a tato e-adresa bude vyřazena ze slosování o ceny.
7) Losování výherců v anketě proběhne ihned po jejím ukončení, za účasti minimálně tří zástupců z vedení organizátora,
a to prostřednictvím generátoru náhodných čísel dle pořadí, jak uznané a platné hlasy přišly od účastníků ankety.
8) Účastí v anketě nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této anketě nelze směnit
za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem stanovena.
9) Organizátor vyrozumí do 48 hodin od skončení ankety výherce prostřednictvím kontaktního e-mailu poskytnutého účastníkem
ankety a sdělí mu druh a způsob předání výhry. Pokud se vylosovaný výherce nepřihlásí o výhru do 2 týdnů, bude vylosován
náhradní výherce za podmínek uvedených v bodě 7.
10) Organizátor ankety oznámí výsledky hlasování nejpozději do 72 hodin od skončení ankety na svých webových stránkách.
11) Tato pravidla, anketa a právní vztahy mezi organizátorem a účastníky se řídí právním řádem České republiky s vyloučením
kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Některé z cen bez pořadí losování:
Kniha Rozhledny České republiky (vyd. 2019), kniha Rozhlednovým rájem - Vyhlídkami králů (vyd. 2019),
kniha Rozhlednovým rájem - Rozhledny 2019, nástěnný kalendář Rájem rozhlednovým 2021, brožura Praha
z výšek, sada propisovaček různých barev a drobné upomínkové předměty s rozhlednovou tématikou.

