OFICIÁLNÍ PRAVIDLA „VYHRAJ S HOKEJKOU ZÁJEZD NA MS 2017“
1/ Organizátor
Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 93, Praha 9,
IČ: 04597605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.,
vložka 21139 (dále jen "Organizátor") pořádá soutěž pro členy komunitního projektu
HOKEJKA s názvem „Chceš s námi do Paříže?" (dále jen "soutěž").
2/ Doba a místo trvání soutěže
Soutěž probíhá od 6. února 2017 /16:00 h/ do 15. dubna 2017 /12:00 h/ na stránkách
internetového portálu www.hokej.cz, microsite www.hokej.cz/hokejka (též platná adresa
www.hokejka.cz), a to na území České republiky.
3/ Obecné podmínky účasti
Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky
(dále jen „Účastník“), jež je řádně zapsaná v programu HOKEJKA (tj. registrovaná v souladu
s obchodními podmínkami na www.hokejka.cz). V případě, že se soutěže zúčastní osoba
mladší 18 let a tato osoba se stane výhercem některé z výher, bude této osobě výhra
předána prostřednictvím jejího zákonného zástupce. Soutěže se nemohou účastnit právnické
osoby a osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, anebo jsou k
takovým osobám ve vztahu osob blízkých (například zaměstnanci ČSLH, eSports). Účastníci
se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v
jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor,
ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nad 10.000,- Kč
představují částku po zdanění srážkovou daní. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Ve
sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka soutěže ze soutěže, a to zejména v
případě, pokud bude mít podezření, že Účastník soutěže docílil účasti v soutěži nebo výsledku
v soutěži podvodným jednáním, jednáním v rozporu s pravidly soutěže nebo jednáním v
rozporu s dobrými mravy (bez ohledu na skutečnost, zda se bude jednat o jednání účastníka
nebo jiné osoby). Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
4/ Vstup do soutěže a její pravidla
Podmínkou ke vstupu do soutěže je uskutečnění minimálně jednoho nákupu u partnerů
HOKEJKY uveřejněných v sekci KABINA v minimální hodnotě 500,- Kč. Účastník musí
v emailu doložit účtenku/y, která je v hodnotě min. 500,- Kč. Soutěží se v období od 6. února
2017 do 15. dubna 2017 (12:00 hodin). Účastník soutěže zašle potvrzení o nákupu (účtenku
a/nebo kopii internetové objednávky) na e-mail soutez@hokejka.cz do 15. dubna 2017.
V mailu musí zároveň uvést své jméno, emailovou adresu, telefonní číslo a HOKEJKA ID.

Účastník soutěže dále prohlašuje, že:
a) je vlastníkem HOKEJKA ID (je registrovaným členem komunitního projektu
HOKEJKA);
b) v případě zjištění nedostatků v herním systému této soutěže bude neprodleně
informovat organizátora soutěže a těchto nedostatků nevyužije ke své výhře.

5/ Výhra a podmínky získání výhry
V rámci soutěže bude vylosováno 5 výherců. Účastníci, jež byli vylosováni, obdrží následující
ceny dle umístění:
1.místo:
Zájezd pro 2 osoby na Mistrovství světa 2017 ve Francii (Paříž) v termínu od 5. května 2017
do 9. května 2017 + dres a šála české hokejové reprezentace.
Výhercům budou zajištěny zpáteční letenky, ubytování v min. dvouhvězdičkovém hotelu,
vstupenky na zápasy národního týmu (5. 5. 2017 ČR – Kanada, 6. 5. 2017 Bělorusko – ČR,
8. 5. 2017 Finsko - ČR)
2. - 5. místo:
Dres a šála české hokejové reprezentace.

Podmínkou pro získání výhry v podobě zájezdu na Mistrovství světa v ledním hokeji
2017 (Paříž) jsou platné cestovní pasy. Výherce se zavazuje k plné součinnosti a na
vyžádání a ve lhůtě určené Organizátorem souhlasí s dodáním potřebných podkladů
(cestovní pas).
6/ Způsob určení výherce a předání výher
Ze všech účastníků soutěže, kteří zaslali potvrzení o nákupu (účtenku) v minimální hodnotě
500,- Kč včetně DPH bude vylosováno 5 výherců.
Výherci budou o výhře a způsobu jejího předání informováni e-mailem (a to na e-mailovou
adresu uvedenou v e-mailu, který Účastník zaslal Organizátorovi spolu s účtenkami,
telefonním číslem a HOKEJKA ID). Zároveň bude seznam výherců zveřejněn na
www.hokejka.cz. V případě, že si výherce po obdržení pokynů od Organizátora výhru ve
stanovené době nevyzvedne, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu
výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora.
Účastník rovněž ztrácí nárok na výhru v případě, že jakkoliv poruší pravidla soutěže, zejména
neuvede-li v zaslané e-mailové zprávě údaje odpovídající skutečnosti (v případě výhry
Účastníka je Organizátor oprávněn si tyto skutečnosti ověřit).
7/ Souhlas se zpracováním osobních údajů Účastníků soutěže
Organizátor prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“).
Zapojením se do soutěže dává Výherce dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže
a současně dává svůj výslovný souhlas Organizátorovi soutěže:
•
na zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na
výherní listině, která může být přístupná na internetu nebo jinak uveřejněná v médiích,
•
na použití jeho osobních údajů na marketingové účely Organizátora,
•
s vyhotovením a bezplatným uveřejněním portrétů (zaslaných výhercem i
vyhotovených Organizátorem) a obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových a jiných
záznamů výherců v masmediálních prostředcích (zejména elektronických, tištěných a na
internetu) a v propagačních materiálech Organizátora; a to neomezeně (co do rozsahu,
území nebo času).
Účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany jeho osobních údajů
vyplývajících ze Zákona. Účastník je srozuměn s tím, že Organizátor bude zpracovávat jeho
osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účastí v soutěži pro účely organizace soutěže, a to po
dobu trvání soutěže a v souladu s Obchodními podmínkami programu Hokejka.
Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolat, a to
formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné
okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak
před jejím převzetím výhercem.

8/ Všeobecné podmínky
Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž
zastavit, přerušit či odložit. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty,
webové stránky a podobně) jsou ilustrační a nemusí odpovídat skutečné podobě a typu
výher.
9/ Pravidla soutěže k dispozici
Pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle Organizátora a rovněž jsou po celou dobu jejich
platnosti na www.hokejka.cz
V Praze dne 6. února 2017

Jana Obermajerová
předsedkyně představenstva
BPA sport marketing a.s.

