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PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Pořadatel tímto upravuje pravidla soutěže „T-Mobile Olympijský běh – Vyhraj Olympijský festival!“ 

vyhlašované v rámci závodu T-Mobile Olympijský běh (dále jen „Závod“) pořádaného Českou 

olympijskou a.s., se sídlem Benešovská 6, 101 00 Praha 10 (dále jen „Pořadatel Závodu“). 

Zkrácené znění těchto pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba 

vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze 

formou písemných dodatků. 

Pořadatel Soutěže ve spolupráci s Pořadatelem Závodu a Hlavním partnerem Závodu, vyhlašují Soutěž 

„T-Mobile Olympijský běh – Vyhraj Olympijský festival!“ o VIP den na Olympijském festivalu 2024 (dále 

také jen „Soutěž“). 

Pravidla jsou v plném znění dostupná na webových stránkách www.olympijskybeh.cz (dále jen „Stránky 

Soutěže“). 

I. Termín a místo konání soutěže: 

1. Soutěž bude probíhat v termínu od 9. 5. 2022 09:00:00 hod do 30. 6. 2024 20.00:00 (dále jen „doba 

konání Soutěže“), a to na území České republiky (dále jen „místo konání Soutěže“), výhradně 

prostřednictvím Stránek Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu konání Soutěže. 

2. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18ti let, která se přes Stránky Soutěže během 

doby konání Soutěže registruje do Závodu, a to ve všech třech po sobě jdoucích ročnících, tedy 

v ročníku 2022, 2023 a 2024, přičemž pro registraci do Závodu nevyužije slevového kódu ve výši 

100% startovného (dále jako „Soutěžící“). 

3. Ze Soutěže jsou rovněž vyloučeni zaměstnanci Pořadatele Soutěže, Pořadatele Závodu a Hlavního 

partnera Závodu (T-Mobile CZ) a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. 

občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na 

Soutěži.  

4. Ze Soutěže jsou dále vyloučeni všichni Soutěžící, kteří nesplní požadované podmínky Soutěže či 

jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn 

rozhodnout o vyloučení všech Soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Soutěži 

uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze Soutěže ztrácí Soutěžící nárok 

na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze Soutěže je dále každý Soutěžící, který při registraci 

do Závodu uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Závodu přihlásí více než 

jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.  

III. Výhry v soutěži a jejich předání: 



1. Soutěžící, který splní shora uvedené podmínky pro účast v Soutěži, bude okamžikem registrace do 

posledního ročníku Závodu (ročník 2024) a zaplacením poplatku pro účast na něm automaticky 

zařazen do Soutěže, která spočívá ve slosování o: 30 VIP vstupů na Olympijský festival 2024. Každý 

z třiceti výherců v Soutěži tak získá volný vstup na Olympijský festival 2024, setkání s olympioniky 

nebo známou osobností, stravu a pití ve VIP stanu po celý den. 

2. Losování Soutěžících proběhne nejpozději do 15 pracovních dnů od skončení Závodu ročníku 2024. 

O průběhu losování bude pořízeni protokol podepsaný zástupci Pořadatele Soutěže, Pořadatele 

Závodu. Výsledek losování bude konečný, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku 

proti němu.  

3. Hlavním kritériem zařazení do slosování bude zejména dodržení podmínek Soutěže.  

4. Každý Soutěžící může získat pouze jednu výhru. 

5. Výhry budou výhercům doručeny po vzájemné dohodě.  

6. O výhře v Soutěži, bude Soutěžící informován do 10 pracovních dnů od vyhodnocení Soutěže, a to 

prostřednictvím emailu na adresu uvedenou při registraci Soutěžícího do Závodu (dále jako 

„výherní e-mail“). Výherce je povinen na tento výherní email odpovědět nejpozději do 5 dnů ode 

dne jeho odeslání a v rámci této odpovědi uvést své jméno, příjmení, rok narození a adresu. 

Odesláním této odpovědi udělí výherce Pořadateli také svůj souhlas se zpracováním jeho osobních 

údajů v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, adresa, e-mail.  

7. V případě, že výherce svou kompletní odpověď nedoručí pořadateli v uvedené lhůtě 5 dnů, ztrácí 

nárok na výhru, a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším 

užití.  

8. Výhra bude každému výherci odeslána nejpozději do 20 pracovních dnů od doručení odpovědi na 

výherní email, a to na adresu, kterou výherce Pořadateli v odpovědi sdělil. Součástí informační 

zprávy mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce 

povinen respektovat. 

9. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či 

ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně 

Pořadatele, propadá tato výhra Pořadateli soutěže bez náhrady. 

10. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku Soutěžícího na účast v 

Soutěži či na výhru od takového Soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem 

zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud Soutěžící nepředloží na vyzvání Pořadateli vyžadované 

doklady, bude ze Soutěže vyřazen. V případě vyloučení výherce jeho výhra propadá bez jakékoli 

náhrady ve prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití vč. 

udělení jí jinému vylosovanému Soutěžícímu. 

11. Každý Soutěžící se smí Soutěže zúčastnit výhradně pod jedním emailovým účtem. V případě 

porušení této povinnosti je pořadatel oprávněn takového Soutěžícího bez náhrady ze Soutěže 

vyřadit. 

IV. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy: 

1. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání Soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejích 

podmínek a předání výhry bude Pořadatel Soutěže, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje 

Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých mu Soutěžícím v rámci Soutěže nebo jinak získaných v 

rámci Soutěže. Pro účely účasti v Soutěži bude Pořadatel Soutěže zpracovávat jméno, příjmení, rok 

narození, adresu a e-mail Soutěžícího uvedené v odpovědi na výherní email, a u výherce i dálší 

údaje nutné pro předání Ceny (z daňových důvodů). Právním základem tohoto zpracování osobních 

údajů Soutěžících je plnění povinností a údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. 

po dobu konání Soutěže a předání výhry, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové 

předpisy). 



2. Soutěžící dále uděluje souhlas s použitím jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město 

a případně i podobizny zachycené na fotografickém či filmovém záznamu pořízeném v souvislosti 

s pořádáním Soutěže a předáním výhry, a to bezplatně pro jejich uvedení v médiích či v 

propagačních a reklamních materiálech Pořadatele Soutěže vydaných v listinné podobě či 

uveřejněných na internetu v souvislosti se Soutěží. Tyto údaje budou zpracovávány maximálně po 

dobu pěti let od předání výhry. 

3. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení 

zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Jakožto dozorový orgán.  

4. Obdrží-li Pořadatel Soutěže žádost o výmaz údajů Soutěžícího zpracovávaných v rámci Soutěže 

nebo si některý Soutěžící nebude přát, aby údaje byly pro účely Soutěže dále zpracovávány, může 

mít toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v Soutěži bez náhrady. 

VIII. Závěrečná ustanovení: 

1. Pořadatel, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se 

této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn kdykoli změnit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to 

okolnosti konání Soutěže případně Soutěž jako takovou zkrátit, prodloužit či zcela zrušit. V případě, 

že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno 

na Stránkách Soutěže. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající 

hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty 

tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly Soutěže. 

3. Výměna výher či vymáhání účasti v Soutěži a/nebo výher právní cestou, není možná. Výhry, které 

se nepodařilo v rámci Soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v 

souladu s pravidly doručit, propadají Pořadateli Soutěže. 

4. Pořadatel Soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu či újmu, kterou Soutěžící případně utrpí svou 

účastí v Soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 

5. Pořadatel také není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

V případě, pochybností Pořadatele o splnění podmínek Soutěže Soutěžícím, leží důkazní povinnosti 

na Soutěžícím. 

6. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této Soutěže podle 

vlastního uvážení a bez nutnosti uvedení důvodu. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Soutěžícím žádné 

jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, které jsou 

uvedena v těchto pravidlech. 

7. O výhrách v Soutěži a celkovém pořadí Soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje 

Pořadatel Soutěže. 

8. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, u kterého bude mít oprávněné podezření 

na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. 

9. Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla 

bezvýhradně dodržovat. 

10. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace Pořadateli Soutěže. 

 

https://www.olympijskybeh.cz/vyhraj-olympijsky-festival

