
Hrad Střekov

Začínáme

Začínáš ve společnosti ŠTÝBR - mobilní 
svět v OC SEVER, kde ti pomohou 
s instalací aplikace sejf i s registrací 
do soutěže. Tím získáš vstupní kredit 
ve výši 20 Kč na získávání a odesílání 
soutěžních otázek. V aplikaci sejf, 
v sekci zábava, najdeš ikony všech 
soutěžních lokalit. 

Soutěžní QR kódy poznáš jednoduše. 
Budou mít podobu plakátu, samolepy 
nebo reklamní plachty a budou vypadat 
zhruba jako obrázek vpravo.

V jednotlivých lokalitách

V každé lokalitě najdeš soutěžní QR kód, který naskenuj prostřed-
nictvím aplikace sejf. Tím získáš potvrzení o přítomnosti v daném 
místě a zároveň soutěžní otázku - klíčové slovo. Postup v aplikaci 
je následující:

1. U vstupu najdi a načti soutěžní QR kód, kterým potvrdíš  
 přítomnost v dané soutěžní lokalitě.

2. Klíčové slovo získáš odesláním 1 Kč platby (při registraci
 u fi rmy Štýbr, získává každý 20 Kč vklad do Sejfu).

3. Správné znění klíčového slova získáme v historii transakcí
 pod nadpisem „Popis“.

4. Doplň text z historie transakcí a ukonči kliknutím
 na tlačítko „hlasovat“, hlasování je zpoplatněno 1 Kč.

Další cenyHlavní cena

Hrací plán

Partneři

Postup

Poukaz na mobil a příslušenství 
v ceně 5000 Kč od fi rmy
ŠTÝBR mobilní svět.

Poukaz na mobil a příslušenství
v ceně 3000 Kč od fi rmy
ŠTÝBR mobilní svět.

A to není vše! 
V soutěži jsou desítky dalších zajímavých cen!

Mobilní telefon 5.1“ 1920x1080 Super AMOLED, 
procesor Quad-Core Qualcomm Snapdragon 
801 (MSM8974AC) 2.5GHz, RAM 2GB, 
interní paměť 16GB, fotoaparát 16Mpx, 
4K video, GPS, WiFi ac, Bluetooth, 
NFC, LTE, microSD, microUSB, 
IP67, čtečka otisku prstů, 
S Health, Li-Ion 2 800 
mAh, Android 4.4 
KitKat

Akci pořádá: Generální partner: Hlavní partner:

Záštitu poskytl:

pan Pavel Boček
náměstek primátora města Ústí nad Labem
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Informace o soutěži a jak začít najdete

na www.dpmul.cz

Letní soutěž se smartphony

o smartphony a další zajímavé ceny!

Hrad Střekov

Otevři 
  svůj

POŘADATEL
www.dpmul.cz

Dopravní podnik

města Ústí nad Labem a.s.

SOUTĚŽNÍ 
KÓD



Začínáme 1. 6. 2014
1) Pořadatelem a organizátorem této soutě-
že je Dopravní podnik města Ústí nad Labem 
a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem. 
Partnery jsou Městské služby Ústí nad La-
bem, Muzeum města Ústí nad Labem, Zoolo-
gická zahrada Ústí nad Labem, Hrad Střekov, 
Erika a.s. a Štýbr – mobilní svět.

2) Termín konání soutěže je 1. 6. 2014 – 31. 
8. 2014 

3) Soutěže se mohou zúčastnit všechny 
osoby, které v uvedeném soutěžním období 
pomocí aplikace Sejf odešlou devět klíčových 
slov ze soutěžních lokalit.

4) Ze soutěže nejsou vyloučeny děti ani oso-
by z řad zaměstnanců organizátora a partne-
rů dle bodu 1.

5) Podmínkou soutěže je registrovaná mobil-
ní aplikace Sejf nejpozději v uvedeném sou-
těžním období a dále odeslání devíti klíčových 
slov, které soutěžící získá aktivním využívání 
aplikace Sejf na soutěžních lokalitách. Klíčo-
vé slovo lze získat návštěvou určené lokality 
a hlasování dle pokynů na soutěžním letáku 
v termínu konání soutěže, další se řídí ob-
chodními podmínkami těchto lokalit. Všichni 
soutěžící, kteří splní podmínky soutěže, bu-
dou zařazeni mezi výherce. 

6) Soutěžní lokality: 
Informační centrum DPmUL ul. Revoluční • 
Lanová dráha Větruše, • 
Muzeum města Ústí nad Labem • 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem• 
Prodejna Štýbr – mobilní svět v OC Sever• 
Areál Větruše vyhlídková věž • 
Areál Větruše bludišťárium • 
Areál Větruše zrcadlový sál • 
Hrad Střekov.• 

7) Výhry
cena: (počet soutěžících splňujících daná 1. 
pravidla/4)x1 
cena: (počet soutěžících splňujících daná 2. 
pravidla/4)x2 
cena: (počet soutěžících splňujících daná 3. 
pravidla/4)x3

Příklad: (100 soutěžících/4)x1 = 25. vyhrává 
první cenu, 50. druhou a 75. třetí

cena je Samsung Galaxy S51. 
cena je poukázka v hodnotě 5 000,- Kč 2. 
využitelnou u společnosti Štýbr
cena je poukázka v hodnotě 3 000,- Kč 3. 
využitelnou u společnosti Štýbr

O výhrách budou výherci vyrozuměni telefo-
nicky, případně e-mailem, který uvedou při 
registraci aplikace Sejf, nejpozději do 7. 9. 

2014. Výhry budou výhercům předány osob-
ně nejpozději do 30. 9. 2014.

Dále soutěžíme o 30 dalších cen, které zís-
kává 30 nejrychlejších splňujících daná pra-
vidla.

9) Účastí v soutěži každý účastník: 
a) Dává pořadateli a partnerům v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 
40/1995 Sb. a zákonem č.480/2004 Sb. 
v platném znění souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů v rozsahu jméno, pří-
jmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, případně dalších údajů uvedených při 
registraci aplikace Sejf, za účelem prověření 
jeho platné účasti v soutěži a předání výhry 
v soutěži. Též s jejich zveřejněním v rozsahu 
jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích, 
reklamních a propagačních materiálech po-
řadatele, tiskových materiálech, dalších ko-
munikačních médiích a na webové stránce 
pořadatele. 

b) Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, 
a to písemnou formou na adresu sídla po-
řadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 
101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu 
k údajům, které se jej týkají, a právo je opra-
vit, zablokovat, doplnit nebo požadovat jejich 
likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní 
zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, 
bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele 
porušeno právo soutěžícího na lidskou dů-
stojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo 
na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účin-
né okamžikem doručení pořadateli a má za 
následek vyloučení soutěžícího z další účasti 
ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, 
bude-li doručeno před jejím předáním; 

c) Stane-li se výhercem, dává pořadateli 
v souladu s § 12 Občanského zákoníku v plat-
ném znění, souhlas s užitím své podobizny, 
svých písemných projevů, obrazových snímků 
a obrazových i zvukových záznamů týkajících 
se jeho osoby nebo jeho projevů osobní pova-
hy pořízených pořadatelem v souvislosti s po-
řádáním soutěže a předáváním výhry (dále 
jen „snímek“) pro komerční účely na všech 
komunikačních médiích bez ohledu na jejich 
povahu a určení všemi obvyklými způsoby, 
s jejich následnou úpravou a s jejich případ-
ným spojením s jinými díly nebo zařazením do 
souborného díla. Účastník uděluje pořadateli 
tento souhlas bezplatně, bez věcného, ča-
sového, množstevního a územního omezení 
a může jej kdykoli odvolat. 

10) Pravidla soutěže jsou po celou dobu její 
platnosti na www.dpmul.cz a dále na strán-
kách www.sejf.cz

www.dpmul.cz

Letní soutěž se smartphony 

o smartphony a další zajímavé ceny!

Otevři 
  svůjVyhraj:

poukazy na mobil
a příslušenství v ceně 
5000 a 3000 Kč

a spoustu
dalších cen!

Soutěž pořádá:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Generální partner: ERIKA, a.s., hlavní partner: ŠTÝBR - mobilní svět

Záštitu poskytl: pan Pavel Boček, náměstek primátora města Ústí nad Labem 

Pravidla

   Zapomeňte na mince nebo na SMSky, 
  stáhněte si  do mobilu aplikaci SEJF
 a jízdenku si mů ě koupit
kdykoliv a kdekoliv.

Pravidla soutěže Otevři svůj Sejf


