
PRAVIDLA SOUTĚŽE VYHRAJTE FACELIFT V ASKLEPIONU 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „VYHRAJTE FACELIFT V ASKLEPIONU”.  
  
Pořadatel, termín a místo konání soutěže  
 

1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost Asklepion Lasercentrum, s.r.o 
se sídlem Londýnská 39, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 250 68 393, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 46667 (dále jen „pořadatel“). 
 

2. Soutěž probíhá v době od 1. 11. 2022 do půlnoci 30. 11. 2022. Místem konání soutěže je 

Česká republika. Soutěž probíhá na stránce https://www.asklepion.cz/facelift-soutez  
 
Účastnící soutěže  

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na  
území České republiky. A v době trvání soutěže vyplní pravdivě registrační formulář na 

stránce https://www.asklepion.cz/facelift-soutez  
Odesláním formuláře v době trvání soutěže Účastník souhlasí se svou účastí v soutěži a s 
těmito pravidly soutěže.  

 
2. Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den konání soutěže dosáhla 

věku 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Pořadateli 
či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby těmto osobám 
blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

Podmínky účasti v soutěži 

1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení produktu či služby ani poskytnutí vkladu či sázky 
do soutěže.  

2. Jeden Účastník může odeslat pouze jeden soutěžní formulář. 
3. Soutěžící zašle příběh, proč právě on/ona by měl/a vyhrát plastickou operaci obličeje – 

facelift. Dále zašle 2 fotografie obličeje, jednu zepředu a jednu z profilu, vyplní požadované 
kontaktní údaje a vše zašle Pořadateli přes kontaktní formulář v termínu konání soutěže na 

stránce https://www.asklepion.cz/facelift-soutez  
4. Odesláním příběhu soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel může používat jeho e-mailovou 

adresu k zasílání komerčních sdělení. Po ukončení soutěže budou nevýherní příběhy a 
fotografie soutěžících smazány. 

5. Soutěžící, kteří ale předmět soutěže nevyhráli, mají nárok na 10% slevu na operační výkon 
facelift. Tuto slevu Účastník může uplatnit po dobu 3 měsíců od data ukončení soutěže. Sleva 
bude poskytnuta po předložení QR kódu, který Pořadatel zašle Účastníkům e-mailem po 
ukončení soutěže. Tato sleva je nepřenosná. 

6. Soutěžící ve formuláři uvede všechny požadované informace pravdivě a jeho odesláním 
potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Soutěžící v případě 
výhry jednoznačně a neodvolatelně souhlasí s natáčením a fotodokumentací příběhu a 
celého zákroku, včetně konzultace a vstupního vyšetření, a se zveřejněním svého příběhu a 
fotografií a jeho využitím pořadatelem po dobu 10 let od data uzavření soutěže. Za odměnu 
je považována výhra v soutěži – tedy předmět soutěže, plastická operace Asklepion facelift. 
Jakékoliv jiné úplaty za výhradní užívání autorských práv k příběhu soutěžícímu nenáleží a ani 
jiná forma úhrady, pokud by k plnění nedošlo.   

7. Soutěžící potvrzuje, že všechny údaje z jeho/jejího příběhu jsou pravdivé a nejsou v rozporu s 
příslušnými právními předpisy a zároveň neobsahují informace o třetích osobách bez jejich 
souhlasu. Pokud soutěžící zneužije údaje třetích osob, odpovídá za škodu, která z tohoto 
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zneužití vznikla. Pokud by operace byla pořadatelem soutěžícímu provedena, zavazuje se 
soutěžící uhradit vzniklou škodu včetně nákladů na proběhlou operaci.  

8. Porota pořadatele vybere vítěze soutěže nejpozději do 14. 12. 2022. Výherce oznámí na 
sociálních sítích a bude jej kontaktovat pomocí kontaktních údajů poskytnutých soutěžícím. 
Pořadatel navrhne soutěžícím termín předoperačních konzultace. Pokud bude pozitivní, 
navrhne pořadatel soutěžícímu termín plastické operace.  

9. Pořadatel má právo operaci u výherce neprovádět pokud:  
a. Předoperační vyšetření ukáže, že soutěžící nemůže operaci podstoupit 
b. Předoperační konzultace bude odůvodňovat rozhodnutí plastickou operaci neprovést 
c. Zdravotní stav soutěžící/ho bude dle posouzení vyhlašovatele v rozporu s operací 
d. Další okolnosti na straně soutěžící/ho (např. porušení podmínek soutěže nebo změna 

podmínek, zaslání více jak jedné přihlášky, zaslání nepravdivých informací pod.) 
e. Vyhlašovatel nemusí svoje rozhodnutí plastickou operaci neprovést nijak 

odůvodňovat 
10. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž zrušit či její pravidla změnit po celou dobu 

jejího trvání. 
11. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených podmínek 

soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, případné spory nebo 
stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není 
možné vymáhat soudně. 

Předmět soutěže 

1. Předmětem soutěže je provedení plastické operace zdarma – Asklepion faceliftu obličeje. 
Soutěžící na něj má nárok, pokud splní všechny podmínky a bude vybrán porotou pořadatele. 
V ceně soutěže je zahrnut operační výkon (facelift obličeje), pobyt na klinice, narkóza nebo 
lokální anestezie, předoperační vyšetření a případná „ohlávka“. V ceně naopak nejsou 
zahrnuty náklady na dopravu soutěžícího, ubytování mimo kliniku, náhrady za nepřítomnost 
v zaměstnání a další náklady soutěžícího.  

2. Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není 
vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv 
ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Nicméně, Pořadatel je oprávněn ze svých 
provozních důvodů změnit výhru.  

3. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně daruje. Účastník není 
oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky 
plynoucí z jejích případných vad. Pořadatel nedává Účastníkovi žádné záruky týkající se 
funkčnosti, stavu nebo vlastností výhry.  

Zpracování osobních údajů  
1. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na 

https://www.asklepion.cz/kontakt/zasady-zpracovani-osobnich-udaju  
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