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Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Nad Přehradou 2290
738 01 Frýdek-Místek
Vyřizuje: Veronika Kubáňová/+420 602 238 823
Datum: 30.6.015
Email: veronika.kubanova@sportplex.cz

Obchodní podmínky soutěže „Natoč nejlepší GoPro video!“

I. Úvodní ustanovení

    1.1

    Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit 
závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webových serverech 
Pořadatele.

    1.2

    Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), 
nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových 
serverech Pořadatele.

II. Definice použitých pojmů

    2.1

    Pořadatelem je společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Nad Přehradou 
2290, PSČ 73801, IČ: 26829495, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 26914.

    2.2

    Servery Pořadatele jsou webové servery: www.sportplex.cz, www.hala-polarka.cz, www.aquapark-
olesna.cz, www.autokempolesna.cz.

    2.3

    Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem. Soutěžící není povinen k zakoupení
určitého  zboží,  služby  nebo  jiného  produktu  a doložení  tohoto  nákupu  provozovateli  nebo  uzavření
smluvního  vztahu  s poskytovatelem zboží,  služby  nebo  jiného produktu  nebo  účast  na  propagační  či
reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby.

    2.4

    Výhercem Soutěže je Uživatel, který natočil video na GoPro, nebo jinou kameru, nebo mobilní telefon o
délce 2-5 minut z Letního aquaparku Olešná, z Krytého aquaparku Olešná a autokempu Olešná a splnil
podmínky dané soutěže. Výherce určí nejvyšší počet hlasujících po skončení soutěže nikoli náhodný výběr.

    2.5

    Za  vyhlášení  soutěže  je  považováno  oznámení  o  konání  Soutěže,  uveřejněné  Pořadatelem  na
příslušném  Serveru/serverech,  a  řídí  se  dle  těchto  Soutěžních  podmínek.  Soutěž  GoPro  není
spotřebitelskou loterií dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách.

    2.6

    Začátek Soutěže je v úterý 30.6.015.
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    2.7

    Konec Soutěže je ve čtvrtek 20.8.2015.

    2.8

    Začátek hlasování je v pondělí 24.8.2015.

    2.9

     Konec hlasování je v pátek 28.8.2015.

III. Obecná pravidla

    3.1

    Soutěží se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a 
Všeobecnými obchodními podmínkami.

    3.2

    Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České 
republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá 
zákonný zástupce.

    3.3

    Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

    3.4

    Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serverech Pořadatele.

    3.5

    Soutěžící se do Soutěže zapojí vložením videa na www.youtube.com a zasláním odkazu svého videa na 
soutez@sportplex.cz a vložením svých údajů jméno a příjmení, věk, bydliště, email a telefon. Účastí v 
soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami uvedenými v Zákoně č.121/2000 Sb. o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném 
znění  a dává svolení společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. k využívání zaslaných obrázků k 
propagačním účelům a k právu jejich autorské dílo užívat  a v Zákoně č. 101/2000 Sb.  o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů. Soutěžící je oprávněn vložit pouze takové video, ke kterému má 
soutěžící autorská práva – je jejich autorem.

    3.6

    Výhra je předána Pořadatelem osobně na aquaparku Olešná dne 30.8.2015 v 15 hodin SEČ. Tím je 
splněna povinnost předání výhry Výherci. Výhrou pro 1. místo je: Dárkový poukaz pro dvě osoby na let 
balónem od firmy HaBalon a Hrtus & Partner, Dárkový poukaz v hodnotě 2000,-Kč na nákup v Decathlon 
Ostrava, Privátní wellness na dvě hodiny pro dvě osoby v hotelu Terasa, 10 poukázek za 1,-Kč na vstup do 
Aquaparku Olešná, 1 hodina na střelnici Polárka s instruktorem a všemi poplatky a dárkový poukaz od 
Zábavný fotbal.

    3.7

    Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od 
okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

    3.8

    Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

    4.1

    Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
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    4.2

    Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje. Tj. Jméno a příjmení, bydliště, 
věk, telefonní kontakt a email.

    4.3

    Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen převzít si hlavní cenu v den a čas uvedeném v odstavci 
3.6 v těchto obchodních podmínkách soutěže. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

    4.4

    Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj.
zasláním e-mailu.

    4.5

    V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 29.8.2015 do 15 hodin SEČ, propadá výhra ve 
prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto 
dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

    4.6

    Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České 
republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

    5.1

    Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 1 dne od ukončení 
hlasování, a to prostřednictvím emailu, nebo telefonicky.

    5.2

    Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně 
Pořadatele.

    5.3

    Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším 
osobám, které přijdou do styku s výhrou.

    5.4

    Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud
dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě 
nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

    5.5

    Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a 
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si 
Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na 
jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje

    6.1

    Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že 
poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
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    6.2

    Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v 
jakékoliv spojitosti s Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující 
jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech 
Pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

    7.1

    Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České 
republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným 
způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

    7.2

    Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto 
případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

    7.3

    Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 30.6.2015.

Veronika Kubáňová
Obchodní a marketingový manager
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
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