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Pravidla soutěže Virtuální realita s  
T-Mobilem 

 
(dále jen „Pravidla“) 
 

společnosti 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“)  

I. Obecná ustanovení 

1. Pořadatel ve spolupráci se společností Avatar Media, s.r.o., IČ: 05175186 (dále jen 
„Dodavatel cen“). vyhlašuje soutěž s názvem Virtuální realita s T-Mobilem (dále také jen 
„Soutěž“), která bude probíhat v rámci značkových prodejen Pořadatele. 

2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na webové stránce 
https://www.t-mobile.cz/sportovnileto. 

3. Soutěž probíhá na území České republiky od 24. 7. 2021 do 14. 8. 2021 (dále jako „Doba 
trvání Soutěže“), a to konkrétně dne 24. 7. 2021 v prodejně OC Futurum v Hradci Králové, 
dne 28. 7. 2021 v prodejně Pálác Pardubice v Pardubicích, ve dnech 31. 7. - 1. 8. 2021 
v prodejně Arkády Pankrác v Praze 4, dne 7. 8. 2021 v prodejně NK Královo Pole v Brně, 
a dne 14. 8. 2021 v prodejně Forum Nová Karolina v Ostravě (dále jen „Soutěžní dny“ a 
„Místa konání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže, 
termíny Soutěžních dnů i místa pořádání Soutěže, případně Soutěž jako takovou kdykoli 
zrušit.  

II. Podmínky Soutěže 

1. Soutěže spočívající ve hře tenisového turnaje v rámci virtuální hřy First Person Tennis - 
The Real Tennis Simulator hrané na herní konzoli HTC Vive (dále jen „Hra“), se může 
účastnit každá fyzická osoba, která se kterýkoli příslušný Soutěžní den dostaví v čase 
mezi 9:00 a 14:00 na příslušné Místo konání Soutěže, vyplní registrační formulář, 
odehraje během uvedeného časového rozmezí testovací Hru, na základě čehož jí bude 
do formuláře vyplněn čas odehrání testovací Hry a její výsledek (score) a tento formulář 
odevzdá Pořadateli na Místě konání Soutěže (dále jako „Soutěžící“). 

2. Ve 14:00 daného Soutěžního dne proběhne vyhodnocení testovacích Her na základě 
odevzdaných formulářů. Soutěžící, kteří se umístí svým score na prvních osmi (8) místech 
v daný Soutěžní den, přičemž v případě shodného score má přednost Soutěžící, který 
testovací Hru s daným score odehrál dříve, budou v čase do 15:00 Soutěžního dne voláni 
na telefonní číslo uvedené ve formuláři aby se do 16:00 Soutěžního dne dostavili na Místo 
konání Soutěže. Soutěžící, který neodpoví na toto zavolání, resp. se do uvedeného času 
nedostaví na Místo konání Soutěže, bude ze Soutěže vyřazen a na jeho místo postoupí 
další v pořadí.  

3. Soutěžící, kteří splní podmínky předchozích dvou odstavců, tzn. odehrají během 
časového rozmezí testovací Hru, svým score, resp. časem, se umístí na prvních 8 místech 
a současně se včas dostaví na Místo konání Soutěže, budou zařazeni do tzv. hlavního 
turnaje, který se bude následně hrát v době od 16:00 do 18:00 daného Soutěžního den 
v příslušném Místě konání Soutěže, a to vyřazovacím způsobem formou tzv. pavouka, kdy 
Soutěžící budou rozlosování na základě následujícího schématu, kdy se 1. utká s 5., 2. se 
6., 3. se 7. a 4. s 8. Dále vítězové semifinále se utkají o první a druhé místo a poražení 
semifinalisté o 3. místo. 

Schéma hracího pavouku: 

  

4. Výhrami v Soutěži pro každý jednotlivý Soutěžní den jsou ceny od Dodavatele cen, 
konkrétně za 1. místo telefon Redmi Note 10S 128GB, za 2. místo fitness náramek Mi 
Smart Band 6 a 3. místo triko + stojánek na telefon značky Xiaomi (dále jako „Výhra“). 
Výhry budou Soutěžícím-výhercům předány na daném Místě konání Soutěže, a to po 
vyhodnocení výsledků Soutěže mezi 19:00 – 21:00 v rámci daného Soutěžního dne.  

5. 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 a 
výhra propadá Pořadateli. 

6. Soutěžící je povinen se v průběhu Soutěže chovat čestně a ohleduplně a dodržovat pravidla 
fair play. Každý Soutěžící má nárok na jednu Výhru v rámci celé Soutěže. 

7. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a 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. 

8. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto Pravidlech, se 
nemůže Soutěže účastnit, a pokud se Soutěže účastní, nemá nárok na Výhru a může být 
kdykoliv ze Soutěže bez náhrady vyloučena. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou právně 
vymahatelné. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Soutěžícímu-výherci, propadá 
ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou 
obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výhry. 

III. Zpracování osobních údajů Soutěžících 

1. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění 
jejích podmínek a předání Výhry bude Pořadatel, jako správce, zpracovávat osobní údaje 
Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých Soutěžícím v rámci Soutěže nebo jinak 
získaných v rámci Soutěže, a to jméno, příjmení a telefonní číslo. Právním základem 
zpracování je poskytnutí Výhry a údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. 
do doby dodání Výhry, resp. po dobu trvání Soutěže za účelem kontroly podmínky dle čl. II. 
odst. 6. těchto Pravidel, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy).  

2. Soutěžící, kteří dorazí na příslušné Místo konání Soutěže, souhlasí s pořízením zvukového, 
obrazového, či zvukově obrazového záznamu (video záznam) a fotografií, a tím, že 
předmětné video záznamy a fotografie Pořadatel bude oprávněn jakkoli zpracovat, upravit 
(střih) a/nebo doplnit dalšími reklamními artefakty a jako takové použít pro další 
nekomerční komunikační účely, a to do po dobu trvání 2 let od jejich pořízení. 

3. Soutěžící bere na vědomí, že má tato práva vyplývající ze zpracování jeho osobních údajů, 
která může uplatnit vůči Pořadateli, resp. vůči příjemcům jeho osobních údajů: (i) právo na 
přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních 
údajů, (iii) právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, 
pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány 
protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) 
vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že 
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež by převážily nad jeho zájmy, resp. 
právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků správce, 
(vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Obdrží-li Pořadatel žádost o výmaz 
údajů zpracovávaných v rámci Soutěže, má toto automaticky za následek zrušení účasti 
příslušného Soutěžícího v Soutěži bez náhrady. 

4. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů 
na www.t-mobile.cz  v sekci Ochrana soukromí. 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel 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 https://www.t-mobile.cz/sportovnileto. 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, které 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 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. Pravidla jsou platná od 24. 7. 2021. 

 


