Pravidla soutěže o Samsung Galaxy S6
s podtitulem Běž jako David Svoboda!
(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

I.

II.

Obecná ustanovení
1.

T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Pořadatel“) vyhlašuje
soutěž s podtitulem „Běž jako David Svoboda!“ (dále
„Soutěž“).

2.

Pravidla Soutěže jsou v plném znění dostupná na webových
stránkách www.t-mobile.cz. Soutěž probíhá na území České
republiky před provozovnou Pořadatele (Centrum Praha JihChodov s.r.o., Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4), a to v
době od 17. 4. 2015 od 12:30 do 18:30 hodin (dále jen „Doba
trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto
Pravidla i Dobu trvání Soutěže.

3.

Soutěžící se v daný čas dostaví na provozovnu Pořadatele,
kde budou za pomoci Davida Svobody vylosovány celkem 3
osoby ze zabezpečené losovací schránky. V případě, že
dotyčná vylosovaná osoba nebude na místě, bude 3x vyzvána
telefonicky dle zadaných kontaktních údajů. Pokud se na
provozovnu nedostaví ani po opakovaném vyzvání, má
pořadatel nárok na losování náhradníka. David Svoboda před
každým kolem zaběhne v časovém úseku 10 minut
vzdálenost, která bude charakterizovat cíl v každém kole. Poté
bude účastník vyzván ke splnění disciplíny v podobě 10
minutového běhu na pásu. Nastavení rychlosti je vždy na
jednotlivém účastníkovi a není nijak omezeno.

4.

Ze všech zapojených účastníků bude na konci dne vylosován
výherce šestého telefonu. Výhru nemůže obdržet ten účastník,
který ji již jednou získal v předchozích 5 kolech.

Účast v soutěži
1.

2.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let
splňující podmínky těchto Pravidel, a která poskytne
požadované osobní údaje.

IV. Výherci a předání výher

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany
České republiky nebo nemají v České republice trvalé
bydliště, zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám
blízké ve smyslu § 116 zákona. č. 4089/19642012 Sb.
občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další
osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

3.

Účastník Soutěže bere na vědomí, že je-li mladší 18 let, je
povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého
zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě výhry
nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce
prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá
ve prospěch Pořadatele.

4.

Účastník podepsáním „přihlašovacího formuláře“ souhlasí s
jeho zněním v plném rozsahu.

III. Mechanika soutěže, hodnocení
1.

2.

V Době trvání Soutěže bude před vybranou provozovnou
(Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o., Roztylská 2321/19, 148 00
Praha 4) Pořadatele procházet jím vybrané, odpovědné osoby
(dále jen “Promotér”), které budou oslovovat potenciální
účastníky Soutěže, s nabídkou účasti v této soutěži za níže
uvedených podmínek:
Soutěžící se budou zapisovat na listinu s konkrétním časem
běhu v rozmezí od 13:00 – 17:25. Celkem se soutěží v 5
kolech. Od 12:30 – 13:00 se nejedná o soutěžní kolo, ale
pouze o trénink. Účastník tedy v tomto čase nemá nárok na
obdržení výhry.

V.

1.

Pořadatel věnuje do soutěže celkem 6 kusů telefonů Samsung
Galaxy S6. Pro potřeby promotérů budou sloužit 2 ks telefonů
Samsung Galaxy S6, obsahující kartu SIM.

2.

Výhercem Soutěže se stane účastník, který uběhne za dobu
10 minut delší vzdálenost, nebo se svým výkonem nejvíce
přiblíží výkonu Davida Svobody.

3.

Po každém kole bude vyhlášen jeden vítěz kola, který obdrží
telefon Samsung Galaxy S6. Ze všech zapojených účastníků
(vyjma vítězů / výherců z předchozích 5 kol) bude na konci
dne losován jeden další výherce telefonu Samsung Galaxy
S6.

4.

Každý Účastník má v Soutěži nárok pouze na jednu výhru.

5.

Výhry budou výhercům předány na místě, a to po
vyhodnocení výsledků Soutěže v každém kole a po podepsání
předávacího protokolu.

6.

Výhru nelze vyplatit v hotovosti, ani není soudně vymahatelná.

Poskytované souhlasy
1.

Okamžikem, kdy soutěžící sdělí Promotérovi své osobní
údaje, poskytuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a změně některých zákonů souhlas
ke zpracování svých osobních údajů Pořadateli (jakožto
správci) a určeným subdodavatelům (jakožto zpracovatelům),
a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu
dané Soutěže a plnění jejich podmínek, předání výhry,
zveřejnění výherce a 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 (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k
těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
2.

3.

Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné,
že svůj souhlas může bezplatně a písemně 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. Odvolání
souhlasu v průběhu dané Soutěže může být důvodem
nepřiznání případné výhry nebo její nedoručitelnosti. Případný
nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s
danou soutěží je Účastník oprávněn vyjádřit kdykoliv v
průběhu Soutěže, a to způsobem, který vyplývá z Podmínek
zpracování osobních, identifikačních, provozních a
lokalizačních údajů účastníků Pořadatele v platném znění.
Účastník Soutěže si je vědom, že účast v Soutěži je výlučně
na jeho vlastní nebezpečí, a Pořadatel tudíž v žádném případě
nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případný úraz či
poškození věcí Účastníka Soutěže.

VI. 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
zveřejněním internetových stránkách www.t-mobile.cz. Změna
Pravidel Soutěže nezakládá nárok Účastníka Soutěže 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, včetně
práva vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze Soutěže v případě,
že by takový Účastník porušoval Pravidla Soutěže či obecně
závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně

podezřelý. V případě sporu týkajícího se počtu přeskoků v
rámci Soutěže se bude vycházet ze záznamů Pořadatele. V
případě podezření na manipulaci se hrou může Pořadatel k
podezřelým bodům nepřihlížet.
4.

Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho zařazení
do Soutěže mohou být Pořadatelem pořízeny podobizny,
obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby
při přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále použity
zejména pro marketingové účely Pořadatele.

5.

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 16. 4. 2015.

