Pravidla soutěže „O dětský doprovod
hráčů“

4.

(dále jen „Pravidla“)
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49
681
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
3787
(dále jen „Pořadatel“)

IV. Výhry a jejich předání výhercům
1.

I. Obecná ustanovení
1.

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ
649 49 681, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen „Pořadatel“), vyhlašuje soutěž s názvem „O
dětský doprovod hráčů“ (dále „Soutěž“).

2.

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na webových
stránkách www.fotbalvsrdci.cz.

3.

Soutěž probíhá na území České republiky od 17. 5. 2019 od 17:00 do 26. 5. 2019
do 23:59 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit
Dobu trvání Soutěže.

2.

2.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, (dále jen „Soutěžící“),
ale na výhru mají nárok pouze Soutěžící, který je zákazníkem Pořadatele a využívá
jím poskytované služby pod značkou T-Mobile.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky,
nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby
těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této
Soutěži. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si
pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový
Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce
prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži.

3.

Okamžikem registrace do Soutěže vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s Pravidly.

4.

Pořadatel Soutěžícího informuje Soutěžícího o tom, že v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů zpracovává
Soutěžícím poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů pro účely kontroly
průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry.

5.

Okamžikem registrace do Soutěže uděluje Soutěžící svůj souhlas Pořadateli se
zpracováním osobních údajů jako správci těchto údajů, případně určeným
subdodavatelům, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro
marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání
informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č.
480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou
být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že tento svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese Pořadatele
odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Soutěžící
souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a
zvukových záznamů jeho osoby při přebírání výhry a s tím, že tyto záznamy mohou
být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele.

III. Základní informace o Soutěži
1.

Pro účast v Soutěži je nutné se přihlásit do Soutěže na www.fotbalvsrdci.cz v sekci
Malí srdcaři. Do Soutěže se Soutěžící registruje zadáním svého jména, příjmení, emailové adresy, věku svého dítěte a telefonního čísla na stránkách
www.fotbalvsrdci.cz v sekci Malí srdcaři.

2.

V Soutěži se soutěží po celou dobu Soutěže viz. Doba trvání soutěže.

3.

K zapojení do Soutěže musí Soutěžící nahrát na www.fotbalvsrdci.cz fotku dítěte
s fotbalovou tématikou s max. celkovou velikostí 5 MB ve formátu .png, .jpg, .jpeg,
.gif. Ke každému nahranému obrázku je Soutěžící povinen vložit jméno dítěte a věk
dítěte. Věk dítěte musí být mezi 4-8 let a výška dítěte od 120 cm do 130 cm včetně.

Po Dobu trvání Soutěže se soutěží o 11 lístků na zápas fotbalistů České
republiky vs. Brazílie a 11 míst v rámci dětského doprovodu hráčů na tento
fotbalový zápas, který se koná dne 7. 6. 2019, stadion Letná, M. Horákové
1066/98, 170 82 Praha 7 - Dejvice.

Výhercem se stává 11 Soutěžících, kteří první vyplnili formulář a splnili podmínky
soutěže.
Každý Soutěžící může vyhrát pouze jednu Výhru.

3.

O Výhře bude Výherce informován telefonicky na telefonním čísle, které zadal při
registraci do Soutěže nebo prostřednictvím emailu, a to během dvou dnů po
skončení Soutěže. Pokud se nepodaří Výherce kontaktovat do 29. 5. 2019 bude
výhra postoupena dalšímu Soutěžícímu v pořadí.

4.

Pořadatel je oprávněn kdykoliv požadovat, aby Soutěžící prokázal, že dítě, jehož
obrázek do Soutěže vložil (Příspěvek), splňuje podmínku dle. čl.III. bod. 3 těchto
Pravidel. V případě, že se prokáže, že tato podmínka nebyla splněna, pozbývá
Výherce nárok na výhru.

5.

Nesplní-li výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly, nebude mu
výhra přiznána. Nepeněžité výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně
vymahatelné.

II. Účast v soutěži
1.

Okamžikem nahrání Příspěvku souhlasí Soutěžící, resp. oprávněný zástupce dítěte
- autora obrázku z Příspěvku, s převedením na Pořadatele práva výhradního a
bezúplatného užívání Příspěvku ke všem způsobům jeho užití dle § 12 a násl.
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (též jen "AutZ"), bez
časového, územního a množstevního omezení, případně i bez výslovného uvádění
jeho autorství. Účastník Soutěže rovněž souhlasí s případným spojením jeho
Příspěvku s jiným dílem anebo s jejím zařazením do díla souborného. Uvedenou
licenci může Pořadatel poskytnout třetím osobám nebo jí nemusí vůbec využít.
Svou účastí v Soutěži Účastník stvrzuje, že je oprávněn výše uvedenou licenci
Pořadateli poskytnout.

V. Závěrečná ustanovení
1.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit,
přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají
účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese www.fotbalvsrdci.cz . Změna
Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v
Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže
za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z
jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně
ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže,
nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle
vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.

2.

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací
v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou
vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi
zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

3.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast
v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout
o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení výhry, a to včetně práva vyloučit ze
Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval
Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti
důvodně podezřelý.

4.

Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv
internetovou stránku, Soutěžní aplikaci nebo narušit legitimní chod Soutěže, může
být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může
rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

5.

Datum vydání Pravidel: 17. 5. 2019. T-Mobile Czech Republic a. s.

