
 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE  

T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „pořadatel“), vyhlašuje v rámci 
Olympijského parku Soči – Letná 2014 soutěž O nejoriginálnější olympijskou 
stavbu (dále jen „stavitelská soutěž“). Pravidla upravující podmínky Soutěže 
jsou v plném znění dostupná na www.t-mobile.cz/nasim. 
Soutěž probíhá na území České republiky. 

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE 

 Soutěž je rozdělena do tří soutěžních kol: 

1. kolo: Od 6. 2. 2014 od 16:00 do 11. 2. 2014 do 22:00 
2. kolo: Od 12. 2. 2014 od 10:00 do 17. 2. 2014 do 22:00 
3. kolo: Od 18. 2. 2014 od 10:00 do 23. 2. 2014 do 22:00  
(dále jen „doba trvání soutěže“) 

3. MÍSTO SOUTĚŽE  

Soutěž se odehrává v T-Mobile stanu v rámci Olympijského parku Soči – Letná 
2014 v Praze. 

4. ÚČAST V SOUTĚŽI 

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na 
území České republiky. Návštěvníci Olympijského parku Soči – Letná 2014 
(jednotlivci nebo týmy) (dále jen „soutěžící“) mají za úkol vytvořit co 
nejoriginálnější olympijskou stavbu (dále jen „soutěžní příspěvek“) za použití 
jejich umu, představivosti a jednotlivých dovedností soutěžícího s pomocí 
poskytnuté stavebnice. Na vyhotovení soutěžního příspěvku má soutěžící 
maximálně 1 hodinu. 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k 
organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, 
které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých ve smyslu 
občanského zákoníku. 

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 ve prospěch 
pořadatele. 

Soutěží se každý den po dobu trvání soutěže dle jednotlivých soutěžních kol 
(viz výše). 

Soutěžní příspěvek vždy vyfotí hosteska či promotér - zástupce pořadatele a 
fotka bude vystavena v galerii soutěžních příspěvků, která se nachází na 
http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/nasim/nasim-to-nejlepsi#galerie-stavitele. 

Každý soutěžící je povinen sdělit pořadateli požadované osobní údaje (jméno, 
příjmení, telefon, e-mail) pro účely vyhodnocení soutěže a předání případné 
výhry. Pořadatel neručí za chybnost vkládání dat či problémů na straně jiných 
dodavatelů. 

5. MECHANIKA SOUTĚŽE 

V každém soutěžním kole vybere odborná porota složená ze zástupců 
pořadatele ze soutěžních příspěvků nejlepší, nejoriginálnější, nejpovedenější 
příspěvek dle svého odborného uvážení.  

6. VÝBĚR VÝHERNÍHO PŘÍSPĚVKU 

V každém soutěžním kole bude vybrán nejlepší soutěžní příspěvek zástupci 
odborné poroty T-Mobile na základě těchto kritérií: 

- Kreativita 
- Neobvyklost 
- Velikost soutěžního příspěvku 
- Celkový vzhled 

7. VÝHRY V SOUTĚŽI 

V každém soutěžním kole je pouze jeden výherce! V každém soutěžním kole 
obdrží tento výherce soutěže cenu dle níže uvedeného seznamu cen pro 
jednotlivá soutěžní kola.  

1. kolo: 1 x mobilní telefon Samsung Galaxy Note 3 
2. kolo: 1 x mobilní telefon Samsung Galaxy Note 3 
3. kolo: 1 x mobilní telefon Samsung Galaxy Note 3 

8. PŘEDÁNÍ VÝHRY 

V každém soutěžním kole obdrží výherce soutěže cenu (dle uvedeného 
seznamu cen pro jednotlivá soutěžní kola).  

Jeden soutěžící může získat maximálně 1 výhru za celou Dobu trvání soutěže! 

Jména a příjmení výherců budou oznámena v následujících termínech: 

1. kolo: 13. 2. 2014 do 12:00 na webové stránce  
http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/nasim/nasim-to-nejlepsi#t-mobile-park a 
výhercům na e-mailové adresy či mobilní telefony, které poskytli v rámci 
soutěže. 

2. kolo: 19. 2. 2014 do 12:00 na webové stránce  
http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/nasim/nasim-to-nejlepsi#t-mobile-park a 
výhercům na e-mailové adresy či mobilní telefony, které poskytli v rámci 
soutěže. 

3. kolo: 25. 2. 2014 do 12:00 na webové stránce  
http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/nasim/nasim-to-nejlepsi#t-mobile-park a 
výhercům na e-mailové adresy či mobilní telefony, které poskytli v rámci 
soutěže. 

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, pokud organizátorovi nepotvrdí své kontaktní 
údaje nebo svou platnou emailovou adresu, nesplní některou z podmínek účasti 
v soutěži, nebo neprokáže její splnění, který jinak jedná v rozporu s těmito 
pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. 

Výhercům bude zaslán výherní email na adresy či mobilní telefony, které 
potvrdili v rámci soutěže. Na základě emailu/telefonátu/SMS je soutěžící 
povinen do 24 hodin po jeho odeslání poslat na adresu, ze které soutěžícímu 
přišel výherní email/SMS/telefonát, všechny kontaktní údaje. V případě, že tak 
výherce neučiní, nárok na výhru zaniká. 

V každém soutěžním kole výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR, a 
to nejpozději do 2 týdnů od ukončení soutěže. V případě, že výhra zaslaná 
poštou nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu pořadatele, bude ji 
možné vyzvednout na adrese pořadatele soutěže nejpozději 3 týdny po 
ukončení soutěže, poté výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhry, které z 
důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude 
možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele. 

9. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Okamžikem vyfocení soutěžního příspěvku zástupcem pořadatele, a účastí  
v soutěži soutěžící potvrzuje/potvrzují autorství soutěžního příspěvku ve smyslu 
ustanovení § 5 a násl. AutZ., a vyjadřuje/vyjadřují svůj souhlas:  

- S těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat,  

- s udělením práva pořadateli výhradního bezúplatného používání 
soutěžního příspěvku, resp. jeho fotografie, ke všem způsobům jeho užití dle  
§ 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále též jen 
"AutZ"), bez časového, územního a množstevního omezení, případně i bez 
výslovného uvádění jeho autorství. Soutěžící rovněž souhlasí s případným 
spojením jeho soutěžního příspěvku s jiným dílem anebo s jejím zařazením do 
díla souborného. Uvedenou licenci může Pořadatel poskytnout třetím osobám 
nebo jí nemusí vůbec využít.  

Pravidla Stavitelské soutěže v rámci Olympijského 
parku Soči – Letná 2014 
(dále jen „Pravidla“) 
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681 
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen „Pořadatel“ 
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- v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
změně některých zákonů, Pořadateli jakožto správci, případně zpracovateli, ke 
zpracování jeho osobních údajů v rozsahu sdělených údajů, a to 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. Soutěžící 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 soutěže může být důvodem nepřiznání případné výhry anebo její 
nedoručitelnosti. 

Výhry, které nejsou přiznány nebo poskytnuty výhercům, propadají ve prospěch 
pořadatele. 

Nepeněžité výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné. Na 
výhru není právní nárok. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, 
přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. 

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 soutěžícího ze soutěže  
v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla soutěže či obecně závazné 
právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.  

10. Datum vydání Pravidel: 6. 2. 2014  

T-Mobile Czech Republic a.s. 


