
 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Společnost T-Mobile Czech Republic a. s. (dále "Pořadatel") vyhlašuje na 
webových stránkách www.hrabiatlon.cz/letna soutěž s podtitulem T-Mobile 
Biatlon (dále "Soutěž"). 

Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na 
webových stránkách www.hrabiatlon.cz/letna (dále „Pravidla“). 

Soutěž probíhá na území České republiky v soutěžních kolech od 6. 2. 2014 do 
23. 3. 2013 (dále jen "Doba trvání Soutěže"). Pořadatel si vyhrazuje právo 
změnit Dobu trvání Soutěže. 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUTĚŽI 

Soutěž je založena na hraní online hry T-Mobile Biatlon na webových stránkách 
www.hrabiatlon.cz/letna a dosažení nejlepšího času soutěžního pokusu v 
daném soutěžním kole. Celkový čas daného pokusu může být ovlivněn 
úspěšností střelby na terč v rámci hry. Účastník má za úkol trefit 5 terčů. Za 
každý netrefený terč je Účastník penalizován 5 vteřinami. Případná penalizace 
je přičtena k celkovému času pokusu. 

Soutěž je určena pouze pro návštěvníky T-Mobile stanu v rámci Olympijského 
parku Soči – Letná 2014 v Praze.  

Soutěž je rozdělena do celkem 17 kol.  

První soutěžní kolo začíná 6. 2. 2014 v 16:00 a končí 7. 2. 2014 ve 22:00. 
Následující soutěžní kola probíhají denně od 10:00 hod. do 22:00 hod. až do 
posledního dne soutěže. 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba, která prostřednictvím on-line 
formuláře umístěného na stránkách www.hrabiatlon.cz/letna v rámci hry  
T-Mobile Biatlon poskytne požadované osobní údaje (dále jen „Účastník“).  

Účastník Soutěže 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 
Účastník v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce 
prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a místo něj se výhercem stává  
v pořadí za ním nejbližší Účastník Soutěže. 

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni 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. 

V případě, že se soutěže zapojí osoba, která je dle těchto Pravidel vyloučena  
z účasti v Soutěži, vyhrazuje si Pořadatel právo, a tato osoba je srozuměna  
s tím, že účast osoby v soutěži je neplatná a jeho výsledek dosažený ve hře 
nebude započítán. 

Okamžikem vyplnění webového formuláře vyjadřuje Účastník Soutěže svůj 
souhlas: 

• s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat, 

• v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
změně některých zákonů ke zpracování osobních údajů, Pořadateli jakožto 
správci, případně určeným subdodavatelům (zejména společnost SYMBIO 
Digital, s.r.o., Na Maninách 14,, Praha 7, IČ 26492407 a Concept One, a. s.,  
U Bulhara 3, Praha 1, IČO: 26717981, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu 
sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu 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 dané soutěže může být 

důvodem nepřiznání případné výhry nebo její nedoručitelnosti. Případný 
nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s danou soutěží je 
Soutěžící oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu soutěže, a to způsobem, který 
vyplývá ze Všeobecných podmínek Pořadatele v platném znění. Účastník 
Soutěže souhlasí také s tím, že v případě jeho výhry 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. 

4. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 

Výherní pořadí je určeno na základě nejlepšího dosaženého času v daném 
soutěžním kole. Výhercem se stává každý soutěžní den Účastník s nejnižším 
dosaženým časem v rámci hry T-Mobile Biatlon, a to k okamžiku ukončení 
soutěžního kola. Jeden výherce nemůže obdržet víc než jednu výhru za celou 
Dobu trvání Soutěže.  

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužití soutěžního 
mechanismu nebo v případě jiného závažného podezření tyto výsledky zrušit a 
určit výherce rozhodnutím poroty Pořadatele nebo postupovat jiným způsobem, 
který uzná za vhodný. 

Výherci budou zveřejněni vždy následující den po ukončení soutěžního kola do 
12:00 na webových stránkách  
http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/nasim/nasim-to-nejlepsi#t-mobile-park a 
proti zveřejněným výsledkům se nelze odvolat. 

5. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ VÝHERCŮM 

V každém soutěžním kole získá jeden Soutěžící s nejlepším časem 1x mobilní 
telefon Samsung Galaxy Core Plus.  

Výherci budou vyzváni Pořadatelem prostřednictvím e-mailové adresy, kterou 
uvedli při registraci do soutěže, k zaslání kontaktních údajů pro účely domluvení 
předání výhry. Neodpoví-li výherce na výzvu Pořadatele do 3 dnů ode dne 
odeslání e-mailu Pořadatelem, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. 

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

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

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.hrabiatlon.cz/letna. 
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.  

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.  

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže 
či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné 
případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a 
škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení Účastníka 
Soutěže nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel 
není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do 
Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo 
zahlcení sítí provozem.  

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  
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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 hlasů posílaných Účastníkům Soutěže 
prostřednictvím on-line hlasování, se bude vycházet ze záznamů Pořadatele. 

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

7. Datum vydání Pravidel: 6. 2. 2014 

T-Mobile Czech Republic a. s. 

 


