PRAVIDLA SOUTĚŽE „SÁZKA NA ZÁŽITKY“ pro hokejové
fanoušky
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „Sázka na
zážitky“ (dále „soutěž“) a informace o zpracování osobních údajů.
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SAZKA a.s., se
sídlem K Žižkovu 851, Praha 190 93, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO: 26493993 (dále jen „Organizátor“).

2. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
1) Soutěž probíhá na internetové stránce www.sazkanazazitky.cz v období od 27.9.2017
0:00 hodin do nejdéle 30.4.2018 23:59 hodin, respektive ukončením hokejové sezóny
a je určena pro fanoušky hokejových klubů Rytíři Kladno a BK Mladá Boleslav.
2) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci Organizátora a
obsluhy terminálů na prodejních místech Organizátora.

3. PARTNERSKÉ KLUBY soutěže jsou:
1) hokejový klub Rytíři Kladno
2) hokejový klub BK Mladá Boleslav

4. PODMÍNKY ÚČASTI:
1) Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu.
2) Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění kontaktní e-mailové adresy na internetové
stránce www.sazkanazazitky.cz nebo vyplnění kontaktní e-mailové adresy na uvedené
internetové stránce za pomoci hostesky na sportovních stadionech partnerských klubů
Sazkabetu.
3) Každý zájemce o soutěž má možnost si před vložením kontaktní e-mailové adresy
vybrat svůj preferovaný partnerský klub, o jehož výhry/odměny soutěží.
4) Podmínkou získání odměny a výhry je úspěšné dokončení registračního procesu na
herním portále sazka.cz.

5. SOUTĚŽÍCÍ NEREGISTROVANÍ NA HERNÍM PORTÁLU SAZKA.CZ
1) Soutěžícímu, který není registrován na herním portálu sazka.cz je po poskytnutí emailové adresy náhodně vybrána systémem odměna (viz čl. 8, písm. a). Pro získání
odměny musí soutěžící splnit podmínku – vyplnění registračního formuláře na herním
portálu sazka.cz a dokončení registračního procesu, tj. vytvoření Mého účtu se
statusem trvalý.
2) Po dokončení registrace jsou soutěžícímu poslány na uvedenou e-mailovou adresu
instrukce pro vyzvednutí odměny. Přidělená odměna je pevně stanovena a nelze ji
měnit. Odměna ve formě klubového merchandisingu, resp. zboží a suvenýry, se

vyzvedává ve fanshopu hokejového klubu, jehož je soutěžící fanouškem, vstupenky
se vyzvedávají na speciálním místě pro výdej vstupenek na stadionu daného
hokejového klubu. Peněžní odměna se vyzvedne elektronicky na stránce
www.sazka.cz/poukaz.
6. SOUTĚŽÍCÍ REGISTROVANÍ NA HERNÍM PORTÁLU SAZKA.CZ
1) Soutěžící, který je registrovaný na herním portálu sazka.cz, má vytvořen Můj účet se
statusem trvalý, bude zařazen do slosování, a to za předpokladu, že v daném
losovacím období provede vklad v minimální výši 100 Kč na Můj účet na herním portálu
Sazka.cz. Soutěžní období slosování jsou stanoveny níže v čl. 7. Do slosování budou
zařazeny e-mailové adresy soutěžících, a to tolikrát, kolik vkladů soutěžící provedl na
Můj účet, v daném soutěžním období, přičemž každý soutěžící může vyhrát jen jednou.
2) Losování probíhá po skončení uvedeného období pomocí certifikovaného losovacího
zařízení v termínech stanovených v čl. 7 Soutěžní období, a to nejpozději 5 dní po
ukončení soutěžního období.
7. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
1. Období
o 27.9.2017 - 30.11.2017
2. Období
o 1.12.2017 - 15.1.2018
3. Období
o 16.1.2018 - 15.2.2018
4. Období
o 16.2.2018 – 19.4.2018
8. ODMĚNY A VÝHRY
1) ČÁST PRO NEREGISTROVANÉ SOUTĚŽÍCÍ NA HERNÍM PORTÁLU SAZKA.CZ
a. RYTÍŘI KLADNO
i.
Dvě vstupenky na jeden z domácích zápasů klubu do Sazkabet
sektoru
ii.
Merchandising klubu dle vlastního výběru v kamenném fanshopu
v hodnotě do 350 Kč vč. DPH
iii.
300 Kč na Můj účet na herním portálu sazka.cz
b. BK MLADÁ BOLESLAV
i. Šála klubu do hodnoty 350 Kč vč. DPH dle vlastního výběru
v kamenném fanshopu
ii. Tričko klubu do hodnoty 350 Kč vč. DPH dle vlastního výběru
v kamenném fanshopu
iii. 300 Kč na Můj účet na herním portálu sazka.cz
2) ČÁST PRO REGISTROVANÉ SOUTĚŽÍCÍ NA HERNÍM PORTÁLU SAZKA.CZ
a. RYTÍŘI KLADNO
i. Období č. 1:
Speciální zápasový program, kapacita 8 výherců
ii. Období č. 2:
Trénink s Rytíři, kapacita 8 výherců
iii. Období č. 3:

Speciální zápasový program, kapacita 8 výherců
iv. Období č. 4:
Trénink s Rytíři, kapacita 8 výherců

b. BK MLADÁ BOLESLAV
i. Období č. 1:
Speciální zápasový program, kapacita 8 výherců
ii. Období č. 2:
Trénink s Bruslaři, kapacita 4 výherců
iii. Období č. 3:
Speciální zápasový program, kapacita 8 výherců
iv. Období č. 4:
Trénink s Bruslaři, kapacita 4 výherců
3)

4)

5)

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech
nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů
nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit či
poskytnout bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel. Tato
soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze
převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou
věcnou náhradu.
Pro každé místo, kde proběhne předání výher je vyhlášen jeden termín předání,
kam se výherce musí dostavit osobně. V případě, že výherce neuplatní nárok na
výhru do 30 dnů poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a
výhra nebude vyplacena.

9. OZNÁMENÍ A ZASLÁNÍ ODMĚN A VÝHER
1) ČÁST PRO NEREGISTROVANÉ SOUTĚŽÍCÍ NA HERNÍM PORTÁLU SAZKA.CZ
a. Odměna a její druh je ihned oznámena soutěžícímu prostřednictvím e-mailu na
jím uvedenou e-mailovou adresu
b. Po splnění podmínek, nejpozději však do 5 pracovních dnů, je soutěžícímu
zaslán e-mail obsahující unikátní promo kód pro vyzvednutí získané odměny
včetně instrukcí pro její vyzvednutí
i. Odměna ve formě vstupenky na předem určené zápasy do Sazkabet
sektoru podléhá využití pouze a jedině v den konání akce
ii. Odměna ve formě věcné výhry (např. šála, tričko, poukaz na peníze),
musí být na základě promo kódu uplatněna do 30 kalendářních dnů ve
fanshopu příslušného klubu – šála, tričko, poukaz na peníze pak
elektronicky na stránce https://www.sazka.cz/poukaz
c. adresy fanshopů jsou:
RYTÍŘI KLADNO, ČEZ STADION, Petra Bezruče 2531, Kladno, nad
sektorem číslo 15
BK MLADÁ BOLESLAV, Na Vinici 31, Mladá Boleslav

2) ČÁST PRO REGISTROVANÉ SOUTĚŽÍCÍ NA HERNÍM PORTÁLU SAZKA.CZ
a. Výherce je kontaktován do 5 pracovních dní od slosování na jím uvedenou emailovou adresu s informacemi ke konání zážitkové odměny včetně
podrobných instrukcí o organizaci události.
b. Zážitková odměna musí být využita pouze a jedině v den konání události.
3) V případě, že odměna či výhra nebude uplatněna dle výše uvedených pokynů, pak
nárok na odměnu/výhru zanikne.

10. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUTĚŽÍCÍCH
1) Pro účel organizačního a technického zabezpečení účasti soutěžícího v soutěži
bude Organizátor (v pozici správce osobních údajů) po dobu trvání soutěže a dále 1
měsíc po jejím skončení zpracovávat e-mail soutěžícího. Uvedené zpracování
osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné pro zajištění účasti soutěžícího
v soutěži. Nesouhlasí-li soutěžící s poskytnutím svých osobních údajů za tímto
účelem, nelze jeho účast v soutěži realizovat. Zpracování osobních údajů bude
prováděno prostředky technických zařízení a způsobem manuálního i automatického
zpracování, zejména pak v elektronické podobě s využitím výpočetní techniky.
2) Příjemci údajů: Organizátor předá e-mail soutěžícího dalším subjektům pouze ze
zákonných důvodů pro přístup k údajům (zejména příslušným státním úřadům) nebo
pokud to bude nezbytné pro realizaci této soutěže či ochranu práv Organizátora (např.
pro případ řešení sporů se soutěžícím). Pro účel uvedený v odst. 1 bude v rámci
zpracování osobních údajů Organizátor rovněž využívat služeb společnosti 2Score,
s.r.o., se sídlem Praha 2, Máchova 431/21, PSČ 120 00, IČO: 24265080 v pozici
marketingového zpracovatele.
3) Práva soutěžícího: Soutěžící má ve vztahu ke svým osobním údajům veškerá práva
dle zákona č. 101/2000 Sb. a dalších právních předpisů. Soutěžící má především
právo:
a. požádat Organizátora o informaci o zpracování svých osobních údajů (viz § 12
uvedeného zákona). Organizátor pak sdělí soutěžícímu informace uvedené
v odst. 1 tohoto článku pravidel a případné další zákonem vyžadované
informace;
b. požádat o vysvětlení Organizátora, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní
údaje zpracovávány v rozporu se zákonem;
c. vyzvat Organizátora k odstranění protiprávního stavu, tj. k blokování, opravě,
doplnění či likvidaci osobních údajů soutěžícího;
d. kdykoli se soutěžící domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho
osobních údajů (zejména pokud Organizátor nereaguje na žádost o informaci
či o nápravu stavu), má soutěžící právo se obrátit se stížností na dozorový
orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.
4) S jakýmikoli dotazy či nejasnostmi ohledně Organizátorovy práce s osobními údaji
soutěžícího se lze kdykoli obrátit na Organizátorovu e-mailovou kontaktní adresu:
[info@sazka.cz].
11. ZACHYCENÍ A VYUŽITÍ PODOBY VÝHERCŮ V RÁMCI SOUTĚŽE
1) Výherce tímto uděluje Organizátorovi v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k tomu, aby zachytil a
následně rozmnožoval a rozšiřoval podobu výherce na fotografiích a videonahrávkách,
které mohou být následně zveřejněny a užívány v médiích (zejména v tisku, na
internetových stránkách a na profilu Organizátora na sociálních sítích) a v
informačních a propagačních materiálech Organizátora, a to pro účely své

podnikatelské činnosti. Organizátor není povinen podobiznu výherce užívat, nicméně
je oprávněn využitím pověřit 3. strany (typicky marketingové agentury).
2) Výherce je oprávněn souhlas dle odst. 1 tohoto článku pravidel odvolat, jelikož není
povinný. V případě, že odvolání tohoto souhlasu neodůvodňuje podstatná změna
okolností nebo jiný rozumný důvod na straně výherce, může Organizátor nicméně po
takovém odvolání souhlasu ze strany výherce odmítnout další realizaci odměn a výher
pro výherce dle těchto pravidel.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a se
Všeobecnými podmínkami herního portálu sazka.cz a zavazuje se je dodržovat a
neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Organizátora.
2) Organizátor neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži a
nenese odpovědnost za škodu či jakoukoliv újmu soutěžícímu způsobenou sníženou
dostupností webových stránek.
3) Organizátor si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení
soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze
soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení
pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení
právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které
je dle posouzení Organizátora způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování
pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např.
manipulace s výsledky soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem
výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je organizátor oprávněn učinit
kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např.
organizátor k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn
rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.
4) Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.
5) V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na
marketing@sazka.cz.
Tato pravidla vstupují v platnost dne 19. 4. 2018 a nahrazují pravidla ze dne 6. 10. 2017.

