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ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vyhrajte 2 vstupenky na zápasy českého týmu na MSLH 2019 na Slovensku“ 

 (dále jen „pravidla soutěže“) 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže s názvem „Vyhrajte 2 vstupenky na zápasy 

českého týmu na MSLH 2019 na Slovensku“ (dále jen „soutěž“), v níž je hlavní výhrou zájezd na Hokejové 

mistrovství světa 2019 na Slovensku. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných 

dodatků k tomuto dokumentu. 

1. POŘADATEL A OBJEDNATEL SOUTĚŽE 

Objednatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s. ,  se sídlem tř.  Václava Klementa 869, Mladá 

Boleslav II,  293 01 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen „objednatel“). 

Pořadatelem soutěže je společnost KARIREAL a.s., se sídlem Frýdecká 272, Staré Město, 739 61 Třinec, 

IČO: 26796228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddí l  B, vložka 

3226 (dále jen „pořadatel“). 

2. MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá v termínu od 19. 12. 2018 do 5. 3. 2019 dále jen „doba konání soutěže“) na území 

Moravskoslezského kraje České republiky (dále jen „místo konání soutěže“). 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Soutěž je určena pro širokou veřejnost. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s 

t r v a l ým  b y d l i š tě m n a  úze m í  M o ra v sk o s l ez sk éh o  k r a je  Č e sk é  r e pu b l ik y  ( dá l e  j en  „ účas tn ík“ č i  

„soutěžící“). Zařazení do soutěže je podmíněno poskytnutím souhlasu účastníka se zpracováním jeho 

osobních údajů subjekty specifikovanými v bodě 8 těchto pravidel. 

Zájemce se může zúčastnit soutěže po splnění níže uvedených podmínek. Účastník soutěže musí také 

poskytnout pořadateli soutěže správné informace, které j iž  nelze upravovat během konání nebo po 

ukončení soutěže. 

Osoba, která nesplní podmínky účasti v soutěži,  bude ze soutěže automaticky vyloučena. 

4. SOUTĚŽNÍ PRINCIP A PODMÍNKY 

Zapojit se do soutěže je možné dvěma způsoby: 

1. Vyplněním kontaktní karty v místě konání hokejového zápasu 

Pro účast v soutěži je v tomto případě vyžadováno: 

•  V době trvání  vybraného hoke jového zápasu  vypln it  u  hostesek  kontaktní  kartu  s  t ipovac í  

otázkou a osobními údaji. Všechny údaje musí být kompletně a pravdivě vyplněny soutěžícím a 

zároveň musí být v rámci kontaktní karty uveden souhlas se zpracováním osobních údajů 

účastníka soutěže objednatelem soutěže a dalšími subjekty specifikovanými v bodě 8 těchto 

pravidel.  Součástí kontaktní karty je tipovací otázka (viz bod 5 těchto pravidel) ,  po jejímž 

vyplnění se účastník zúčastní soutěže o výhru. 

             Hokejových zápasů, v rámci kterých je možné kontaktní kartu u hostesek vyplnit, je celkem 6. 
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Termíny a místa konání zápasů: 
 
21. 12. 2018 Werk aréna Třinec 
6. 1. 2019   Werk aréna Třinec 
30. 1. 2019  Werka aréna Třinec 
13. 2. 2019 Werk aréna Třinec 
17. 2. 2019 Werk aréna Třinec 
5. 3. 2019 Werk aréna Třinec 

2. Vyplněním registračního webového formuláře 

Tento způsob zapojení účastníků do soutěže je určen výhradně pro držitele permanentních 

vstupenek a pro držitele věrnostních karet klubu HC Oceláři Třinec. Odkaz na registrační 

webový formulář, který bude přístupný v modulu na stránkách www.skoda-auto.cz/MSLH2O19, 

obdrží držitelé permanentních vstupenek a držitelé věrnostních karet klubu na základě rozesílky 

klubů na dané držitele. 

Pro účast v soutěži je v tomto případě vyžadováno: 

• navštívit v době konání soutěže webovou platformu s formulářem, který bude určen výhradně 

pro držite le permanentních vstupenek a držite le věrnostních karet k lubu a zde zvolit za 

oblíbený hokejový klub spojený s pořadatelem akce, 

• vyplnit kolonky s osobními údaji , kterými jsou jméno, pří jmení, e-mail , telefon, ulice, město, 

PSČ, identifikační údaje permanentní vstupenky 

• zodpovědět t ipovací otázku a potvrdit  souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka 

soutěže objednatelem soutěže a dalšími subjekty specifikovanými v bodě 8 těchto pravidel a 

dále 

• o d e s l a t  v y p l n ě n ý  f o r m u l á ř .  

Návštěvník  vybraných  utkán í  se  může  účastnit  soutěže  maximálně  jednou  za ce lou  dobu  konání  

soutěže a to pouze vyplněním kontaktní  karty při  vybraném utkání .  Drž ite l  permanentní  vstupenky 

nebo věrnostní karty klubu bude mít navíc možnost využít vyplnění tipovací otázky přes webovou 

platformu. Držitel permanentní vstupenky/věrnostní karty klubu se může účastnit soutěže oběma výše 

uvedenými způsoby,  avšak současně maximálně dvakrát za celou dobu konání  soutěže -  tzn.  pouze 

jednou prostředn ictv ím webového formuláře  a  pouze  jednou  prostředn ictv ím kontaktn í  karty  v  

rámci  hokejového zápasu.  Pokud bude toto pravidlo porušeno, bude platit  první  vyplnění  a 

zodpovězení  tipovací otázky dle času uvedeného na kontaktní kartě či času odeslání webového 

formuláře. 

V termínu od 19. 12. 2018 do 1.  3.  2019 se budou na území České republiky konat další obdobné soutěže 

s názvem „Vyhrajte 2 vstupenky na zápasy českého týmu na MSLH 2019 na Slovensku“. Každá z těchto soutěží 

„Vyhrajte 2 vstupenky na zápasy českého týmu na MSLH 2019 na Slovensku“ je  však spojena s j iným 

hokejovým klubem, má odl išného pořadatele a  tipovací otázku. Podmínkou účasti  v  této soutěži  je 

také neúčast soutěž íc ího na kterékol iv  z  těchto dalších soutěž ích „Vyhrajte 2 vstupenky na zápasy 

českého týmu na MSLH 2019 na Slovensku“. V případě účasti na obdobné soutěži Vyhrajte 2 vstupenky na 

zápasy českého týmu na MSLH 2019 na Slovensku, bude soutěžící z této soutěže vyřazen bez nároku na 

výhru. 

http://www.skoda-auto.cz/MSLH2O19,


5. TIPOVACÍ OTÁZKA  

Text tipovací otázky: 

• Jaká bude průměrná návštěvnost na domácích zápasech hokejového týmu HC Oceláři Třinec v rámci základní části 

Extraligy ledního hokeje 2018/2019? 

• Nápověda: Průměrná návštěvnost na domácích zápasech hokejového týmu HC Oceláři Třinec v rámci základní 
části ELH 2017/2018 byla 4 207 návštěvníků. 

 

*Uvedené údaje o výsledcích návštěvnosti za sezónu 2017/2018 na www.hokej.cz a těchto pravidlech jsou 

relevantní a vztahují se k soutěži „Vyhrajte 2 vstupenky na zápasy českého týmu na MSLH 2019 na 

Slovensku“. 

6. VÝHRA 

Výhrou v soutěži jsou: 2 vstupenky pro výherce na první utkání České hokejové reprezentace v základní 

skupině. 

7. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY 

Výhru v soutěži, 2 vstupenky pro jednu osobu na první dvě utkání České hokejové reprezentace v základní 

skupině, získá ten soutěžící, který odpoví na tipovací otázku co nejpřesněji. O pořadí výherců rozhoduje v 

prvé řadě přesnost odpovědi (nejmenší odchylka od správné odpovědi).  V případě rovnosti  odpovědí  

více soutěžících rozhoduje dřívější čas odpovědi. 

Vyhodnocení soutěže proběhne do konce března 2019. Výherci budou o výhře nejpozději týden od 

vyhodnocení soutěže informováni prostřednictvím e-mailu, který uvedli při registraci do soutěže. Každý 

výherce je povinen nejpozději  do 3 dnů od zaslání e-mailu písemně potvrdit souhlas s podmínkami 

předání výhry, j inak nárok na výhru zaniká a výhra bude předána náhradnímu výherci.  Náhradním 

výhercem bude stanoven soutěžící, který se umístil jako další v pořadí, tj. soutěžící, který odpověděl na 

tipovací otázku další nejpřesnější odpovědí v pořadí. 

Výherce bude následně zveřejněn na webových stránkách www.skoda-auto.cz/MSLH2019 

Konkrétní způsob, termín a místo předání výher určí Pořadatel. 

Podmínkou předání výhry je podpis předávacího protokolu ze strany výherce a čestného prohlášení o 

shodě ident i f ikačn ích  úda jů  jeho osoby s  úda j i  uvedenými  výhercem př i  registrac i  do soutěže.  

Předávací protokol stanoví  bližší podmínky předání výhry. V případě, že výherce má daňový domicil  

mimo Českou republiku, je povinen si sám a na vlastní náklady a odpovědnost vypořádat daň z příjmu z výhry. 

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník 

soutěže bere na vědomí, že KARIREAL a.s. , se sídlem Frýdecká 272, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 

26796228 (dále jen "Správce") je oprávněn použít jeho osobní údaje, pro účely zařazení mezi účastníky 

soutěže, vyhodnocení soutěže a zaslání nebo předání výhry. Tyto činnosti může Správce provádět sám 

nebo prostřednictvím třetích stran-agentur.    
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Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že 

poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k 

osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení 

zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má od 25. 5. 2018 rovněž právo na přenositelnost údajů a právo 

být zapomenut. Dle uvedeného nařízení má soutěžící rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely 

přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na 

automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká. 

 

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové 

společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. Osobní údaje 

nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.  

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Objednatel ani pořadatel neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. 

Pořadatel  nenese žádnou odpovědnost za jakákol i  r iz ika a  závazky souvisej íc í  s  už íváním výher. 

Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné 

alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. 

Objednatel si  vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídaj ící 

hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly 

být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

Objednatel ani pořadatel nenesou žádnou odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v 

souvislosti s realizací výhry. Reklamace výher u objednatele či pořadatele je vyloučena. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže 

zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity 

účasti, nemá nárok na výhru. 

Pořadatel soutěže neručí za jakékol iv technické problémy v souvislosti s účastí  v soutěži .  Pořadatel 

dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), kterou bude zasílána informace o výhře. 

Pořadatel si  vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit,  přerušit nebo zrušit či změnit jej í  

pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která je odpovídající náhradou. 

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených 

pro z ískání  výher v soutěž i .  Výhry nez ískaj í  soutěž íc í ,  kteří  nespln í  byt jen okrajově č i  částečně 

podmínky stanovené pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné 

závazky a t ito nemaj í  nárok na jakákol iv  j iná plnění  ze strany Pořadatele než uvedená v těchto 

pravidlech. 

Úplná pravidla jsou k dispozici na www.skoda-auto.cz/MSLH2019 


