
 
 

 

Pravidla instagramové soutěže „Léto s Hello bank!“ 

 

1. Pořadatelem soutěže je společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, na adrese bd Haussmann 

1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži  

pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas 

Personal Finance SA, odštěpný závod  se sídlem na adrese  Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, 

IČO  03814742 (dále jen „pořadatel“). 

 

2. Soutěž probíhá od 15. 6. do 31. 8. 2022 na instagramovém profilu hellobankcz. 

 

3. Podmínkou soutěže je v soutěžním období vložit na svůj veřejný instagramový účet selfie nebo 

krátký videopozdrav z kulturní akce, kterou soutěžící v létě navštivil, s hashtagem #helloleto              

a označením @hellobankcz.  Aby bylo možné příspěvek zařadit do losování, musí být 

instagramový profil nastavený jako veřejný až do vyhodnocení soutěže.  

 

4. Každý soutěžící může soutěžit pouze s jedním příspěvkem a musí být vlastníkem videa nebo 

fotografie, případně být v pozici foceného/natočeného.  

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s případnou prezentací jeho příspěvku 

v souladu s těmito pravidly. Stejně tak prohlašuje souhlas s pravidly sociální sítě Instagram. 

 

Soutěžící souhlasí s tím, že svůj příspěvek poskytuje bezplatně, a je si vědom skutečnosti, 

že jejich zveřejněním mu nevzniká právo na autorskou ani jinou odměnu. V případě zjištění 

porušení autorských práv bude veškerá právní odpovědnost převedena na soutěžícího. 

 

Soutěžící je povinen do soutěže registrovat pouze relevantní, odpovídající tématu a slušné 

příspěvky. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje  

si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže a jeho příspěvek odstranit ze svého 

profilu. 

 

5. Soutěžícím se může stát plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let, a trvalým bydlištěm 

nebo s adresou pro doručování na území České republiky.  

 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, jakož i osoby jim blízké dle § 22 zákona  

č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). V případě, že se výhercem stane osoba, která je 

zaměstnancem nebo rodinným příslušníkem, výhra se nepředá.  

 

Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí podvodné nebo nekalé jednání 

ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, které dopomohlo danému soutěžícímu k získání 

výhry.  



 
 

 

6. Vyhodnocení soutěže proběhne v sídle pořadatele nejpozději 9. 9. 2022.  

 

Ze soutěžních příspěvků vylosuje pořadatel 5 výherců. Losování proběhne náhodným výběrem 

prostřednictvím aplikace https://www.random.org za účasti minimálně tří zástupců pořadatele 

určených jeho interními pravidly. Každý vylosovaný soutěžící získá dárkový balíček Hb! 

 

Výherce kontaktuje pořadatel prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu nejpozději 

do  9. 9. 2022 a sdělí i všechny potřebné informace k předání výhry. Nebude-li možné získat 

od výherce potřebné údaje pro předání výhry do 16. 9. 2022, ztrácí na výhru nárok.  

 

Soutěžící souhlasí s tím, že v případě výhry může být zveřejněno jeho uživatelské jméno 

na  instagramovém profilu hellobankcz nebo na www.hellobank.cz. 

 

Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede provozovatel soutěže. Účastí 

nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru v soutěži.  

 

7. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok 

na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.  

 

Provozovatel je oprávněn soutěž kdykoliv bez náhrady ukončit či zrušit, stejně tak jako změnit 

kdykoliv a jakýmkoliv způsobem tato pravidla. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže 

příspěvky s obsahem neslučitelným s dobrými mravy nebo poškozující Hello bank! a její dobrou 

pověst. 

 

8. Pořadatel prohlašuje, že společnost  Meta Platforms je kompletně osvobozena od závazků 

každým účastníkem a že tato soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována ani 

spravována společností  Meta Platforms a nijak s ní nesouvisí.  

 

http://www.hellobank.cz/

