PRAVIDLA
SOUTĚŽE
1. Obecnáustanovení
1.1. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Chytrý Honza a.s., IČO 29048770, se sídlem
Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městskýmsoudemv Praze,sp.
zn.B20978(dálejen„Pořadatel“nebo„ChytrýHonza“).
1.2. Tato pravidla soutěže (dále jen „Pravidla soutěže“) stanoví závazná práva a povinnosti
Pořadatele a účastníků soutěže realizované prostřednictvím webového rozhraní Microsite
dostupnénahttp://www.acequeen.cz/provozovanéhoPořadatelem(dálejen„Acequeen“).
1.3. Soutěžnepodléházákonuč.186/2016Sb.,ohazardníchhrách.
2. Doba
trváníamístokonánísoutěže
2.1. Soutěž začíná dne 28. srpna 2017 v 9:00 hod, tj. v den zahájení tenisového turnaje US Open
Tennis Championship pořádaného tenisovou asociací USTA (dále jen „US Open“) a trvá do
okamžiku skončení zápasu, ve kterém končí účast tenistky Karolíny Plíškové, současné
světovéjedničkydlehodnocenížebříčkuWTA,naUSOpen.
2.2. SoutěžprobíhánaúzemíČeskérepublikyprostřednictvímwebovéhorozhraníAcequeen.
3. Účastnícisoutěže
3.1. Soutěže se může zúčastnit výhradně spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen
„
Soutěžící“). Soutěžící mladší osmnácti (18) let se může soutěže zúčastnit jen se souhlasem
svéhozákonnéhozástupce;tentosouhlasjepovinenPořadatelinajehožádostdoložit.
3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a osoby
jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
3.3. Ze soutěže jsou dále vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje a osoby,
které neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem
nevyhovítěmtoPravidlůmsoutěže.
4. Princip
soutěžeaceny
4.1. Soutěžící se zapojí do soutěže zasláním přání Karolíně Plíškové k její účasti a postupu na
turnaji US Open prostřednictvím formuláře „Podpoř Karolínu na US Grand Slamu“ umístěném
nawebovémrozhraníAcequeen(dálejen„Soutěžnípříspěvek“).
4.2. Soutěžní příspěvek nesmí mít sexuální, hanlivý či urážlivý podtext, či jakkoliv porušovat
dobrémravy.
4.3. Ze všech Soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím webového rozhraní Acequeen do
okamžiku ukončení soutěže dle odst. 2.1 bude Pořadatelem postupně v následujícím pořadí
vylosováno:
1. deset(10)výhercůtenisovýchmíčkůpodepsanýchKarolínouPlíškovovou;
2. deset(10)výhercůcestovníhopojištěnínarokz portfoliaPořadatele;
3. jeden(1)výhercesportovníhodresuznačkyFilapodepsanéhoKarolínouPlíškovou;
4. jeden (1) výherce páru sportovních bot značky Fila podepsaných Karolínou
Plíškovou;
5. jeden (1) výherce tenisové rakety podepsané Karolínou Plíškovou, se kterou hrála na
USOpen;
6. jeden(1)výherceosobníhosetkánís KarolínouPlíškovou.
4.4. Pořadatel si vyhrazuje právo určit v rozsahu cen specifikovaných v bodech 1 až 5 odst. 4.3
náhradnícenyobdobnéhodnoty.
5. Vyhlášenívýsledkůsoutěže
5.1. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na blogu Chytrého Honzy (www.chytryhonza.cz/blog
)
nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne skončení US Open, tj. do 24. září 2017, a to
zveřejněníme-mailovýchadres
Soutěžícíchvylosovanýchv souladus odst.4.3.

5.2. Nárok na cenu má pouze Soutěžící, který byl v souladu s těmito Pravidly soutěže vylosován
dle odst. 4.3, a který řádně splnil/splní všechny podmínky dané Pravidly soutěže (dále jen
„Výherce“).
5.3. Výherci budou kontaktování Pořadatelem prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedou
současněsezaslánímSoutěžníhopříspěvku,atovelhůtědleodst.5.1.
6. Předánícen
6.1. Cena specifikovaná v odst. 4.3 v bodě 1 až 5 (dále jen „Cena“) bude Výherci předána osobně
v místě sídla Pořadatele nebo na jiném Pořadatelem a Výhercem dohodnutém místě.
V odůvodněnýchpřípadechlzedomluvitodlišnýzpůsobpředání.
6.2. Cena, která nemůže být předána Výherci z důvodů, které nejsou na straně Pořadatele, bude
u Pořadatele ponechána po dobu deseti (10) dnů ode dne, kdy měla být předána. Výherce je
povinen v této lhůtě kontaktovat Pořadatele za účelem dohody o náhradním předání. Pokud
Výherce ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce Pořadatele nekontaktuje, propadá cena ve
prospěchPořadatele.
6.3. V případě, že bude v souladu s odst. 6.1 ujednán jiný způsob předání než osobní předání,
Pořadatel neodpovídá za nedoručení ceny poštovní zásilkou v případě změny doručovací
adresy Výherce, pokud mu tato změna nebyla Výhercem řádně a včas oznámena, dále v
případě nepřítomnosti Výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, dále za ztrátu,
poškození, zničení nebo nedoručení Ceny z důvodů spočívajících na straně České pošty
a/nebokurýrníslužby.
6.4. PořadatelneodpovídázajakoukolivvadukterékolivzCen.
6.5. Cena specifikovaná v odst. 4.3 v bodě 6 bude Výherci poskytnuta po vzájemné dohodě
Pořadatele a Výherce dle časových možností Karolíny Plíškové, nejpozději však do konce
roku2017.
7. Ochranaosobníchúdajů
7.1. Zapojením do soutěže uděluje Soutěžící Pořadateli jako správci souhlas se zpracováním
svých osobních údajů v rozsahu, v jakém byly Soutěžícím v rámci zapojení do soutěže
poskytnuty, a to za účelem činností spojených s účastí Soutěžícího na soutěži a
vyhodnocením soutěže (jako je zejména navázání kontaktu se Soutěžícím v průběhu
soutěže, kontrola splnění podmínek soutěže, vedení statistiky a výsledků dosažených v
soutěži).
7.2. Souhlasseudělujenaobdobíjednoho(1)rokuoddneudělenísouhlasu.
7.3. Soutěžící, který se stane Výhercem, dává souhlas s užitím údajů, jež poskytl Pořadateli,
zejména e-mailové adresy na blogu Pořadatele, a to zejména za účelem vyhlášení výsledků
soutěže.
7.4. Poskytnutíosobníchúdajůjedobrovolné.
7.5. Osobníúdajejsouzpracováványmanuálněiautomatizovaně.
7.6. Soutěžící je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a jakoukoli jejich změnu bez
odkladu oznámit pořadateli. Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo
souhlas odvolat, a to bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla Pořadatele uvedeného v
těchto pravidlech. Dále má Soutěžící právo na přístup ke svým osobním údajům a další
práva dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména právo požadovat
opravu, doplnění nebo likvidaci jím poskytnutých osobních údajů. Odvolání tohoto souhlasu
předvyhlášenímVýhercůsoutěžemázanásledekvyřazeníSoutěžícíhozesoutěže.
8. Další
ustanoveníapravidla
8.1. Zapojením do soutěže Soutěžící potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto Pravidel
soutěže, s těmito Pravidly soutěže souhlasí a tato Pravidla soutěže se zavazuje dodržovat
včetně jakýchkoliv případných dalších podmínek Pravidla soutěže měnících, upravujících
nebodoplňujících.
8.2. Zapojením do soutěže Soutěžící dále uděluje souhlas k marketingovému využití
Soutěžního příspěvku pro účely marketingové kampaně Pořadatele, včetně jeho zveřejnění
nawebovémrozhraníAcequeenabloguPořadatele.
8.3. V případě porušení Pravidel soutěže ze strany Soutěžícího Soutěžící ztrácí právo na
uděleníceny.
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Soutěžící odpovídá za to, že Soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v
rozporu s dobrými mravy a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy Pořadatele. Pokud se
Pořadatel důvodně domnívá, že Soutěžící porušuje tato pravidla, je oprávněn Soutěžícího
zesoutěževyřadit.
Pořadatel nenese odpovědnost za vzniklé škody v souvislosti s účastí v soutěži a/nebo
výhroua/nebocenou.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady kdykoliv soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webovém
rozhraníAcequeena/nebobloguPořadatele.
O jakýchkoliv nárocích, reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností
Pořadatel.
Pořadatel je oprávněn v případě podezření, že jednáním Soutěžícího došlo k porušení
Pravidel soutěže, obecně závazných právních předpisů, práv třetích osob či k jednání
Soutěžícího v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy třetích osob vyloučit
Soutěžícího ze soutěže, a to bez předchozího oznámení. Proti rozhodnutí Pořadatele o
vyloučeníSoutěžícíhozesoutěženenív souladus odst.8.7přípustnýopravnýprostředek.
Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti
nebo jiným náhradním plněním dle požadavků Soutěžícího. Vymáhání výhry soudní cestou
jevyloučeno.Soutěžnemácharakterveřejnéhopříslibu.
CenyudělenézestranyPořadatelejsounepřenosnénajinouosobu.
Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči
státu.
Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci
(předevšímfunkčnostisítěinternet).
Pořadatel při pořádání soutěže a při vyhodnocení soutěže jedná v dobré víře, že veškeré
informace poskytnuté Soutěžícími (včetně jejich e-mailové adresy) jsou pravdivé. V
případě, že na základě nepravdivě poskytnutých informací dojde k poškození práv třetích
osob,nepřebíráPořadatelodpovědnostzaporušenítěchtopráv.
Tato Pravidla soutěže a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi
Pořadatelem a Soutěžícím za trvání soutěže nebo v souvislosti s ní se řídí obecně
závaznýmiprávnímipředpisy
Českérepubliky.
Pravidlasoutěženabývajíplatnostiaúčinnostidne28.srpna2017.
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