
PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vyhraj lístky na koncert skupiny Chinaski!“ 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „Vyhraj lístky na koncert 

skupiny Chinaski!“ (dále jen „soutěž“): 

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Pořadatelem soutěže je společnost BrainZone Services, s.r.o, se sídlem Praha 5, Křížová 2598/4, 150 

00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258585, IČO:  

05118051), která je také poskytovatelem výher (dále jen „pořadatel“). 

Organizačním zajištěním soutěže pověřil pořadatel v rozsahu registrací a komunikace se soutěžícími 

společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, 190 93, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „organizátor“). 

2. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá na Herním portálu www.sazka.cz.  

Doba trvání soutěže je stanovena od 19. 9. 2017 12:00  do  20. 10. 2017 23:59  (dále jen „doba trvání 

soutěže“).  

3. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

Podmínkou účasti v soutěži je v době trvání soutěže (dále jen „podmínky soutěže“): 

- úspěšně dokončit registraci na Herním portálu sazka.cz (sazka.cz),  

- provést v době trvání soutěže vklad v minimální výši 100 Kč na Můj účet na Herním portálu 

sazka.cz,  

- zadat promokód do registračního formuláře do Herního portálu sazka.cz ve formátu 

„CHINASKI- zkratka města“, kde se soutěžící chce zúčastnit koncertu, a to v následujícím znění:  

- Ostrava – CHINASKI-OVA, nebo 

- Zlín - CHINASKI-ZLN, nebo 

- Hradec Králové  - CHINASKI-HK, nebo 

- Brno – CHINASKI-BRN, nebo 

- Jihlava – CHINASKI-JIH, nebo 

- České Budějovice – CHINASKI-CB, nebo 

- Liberec – CHINASKI-LBC 
 

-  Seznam měst a data pořádání koncertu jsou uvedena v článku 4 těchto Podmínek soutěže.  

 

(dále také jako „soutěžící“). 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo 

organizátorovi. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena ze soutěže, tak výhra není 

platně získána a takové osobě nebude vyplacena. 

4. VÝHRY V SOUTĚŽI 

http://www.sazka.cz/


Soutěžící budou rozděleni podle jednotlivých měst konání koncertu, která uvedou v promokódu do 7 

skupin. Výhru, tj. dvě vstupenky na koncert Chinaski v každém městě získá každý desátý plně 

registrovaný soutěžící z každé skupiny, a to až do vyčerpání vstupenek pro dané město. Pro posouzení 

nároku na výhru bude rozhodující čas zahájení registračního procesu zaznamenaný v centrálním 

systému pořadatele. 

Předmětem výhry v soutěži je celkem 140 vstupenek na koncerty Chinaski, tj. 10 výherců / 20 

vstupenek, a to pro každé město konání koncertu, jejichž seznam je uveden níže. 

Místo a datum konání koncertu si vybere soutěžící zadáním promokódu do registračního formuláře na 

Herním portálu sazka.cz, a to z následujících variant: 

- 24. 10. Ostrava | OSTRAVAR ARÉNA  

- 26. 10. Zlín | Zimní stadion Luďka Čajky  

- 28. 10. Hradec Králové | FORTUNA aréna  

- 7. 11. Brno | DRFG aréna  

- 9. 11. Jihlava | Horácký zimní stadión  

- 11. 11. České Budějovice | Budvar aréna  

- 14. 11. Liberec | Home Credit Arena  

Pořadatel bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 pracovních dnů) od ukončení soutěže předá výherci 

výhru. Předání výhry proběhne zasláním e-tiketů na emailovou adresu výherce, uvedenou 

v registračním formuláři. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, 

která není hotovostí, nelze směnit za hotovost.  

ZÁVĚR 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a s Všeobecnými podmínkami 

herního portálu sazka.cz a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani 

oprávněné zájmy pořadatele a organizátora. 

Soutěžící bere na vědomí, že pro účel realizace jeho účasti v soutěži (ověření jeho splnění podmínek 

soutěže a předání výhry) předá organizátor soutěžícího e-mailovou adresu zadanou při registraci do 

Herního portálu Sazka.cz pořadateli pro kontaktování soutěžícího v souvislosti se zasláním výhry. 

Uvedené předání e-mailu je dobrovolné, nicméně nezbytné pro realizaci účasti soutěžícího v soutěži, 

tj. v případě, že soutěžící s tímto předáním svého e-mailu nesouhlasí, nelze realizovat jeho účast v 

soutěži.“ 

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní 

informace získané od příslušného soutěžícího a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není 

povinen výhru přijmout.  

Pořadatel bude e-mailovou adresu soutěžícího a případné další kontaktní údaje poskytnuté výhercem 

pro zaslání ceny zpracovávat pouze po dobu konání hry a 1 měsíc po jejím skončení, a to pouze pro 

organizační a technické zajištění účasti soutěžícího v soutěži. Zpracování osobních údajů soutěžícího 

lze provádět až do vyjádření nesouhlasu ze strany soutěžícího, která nicméně bude mít za následek 

ukončení soutěžícího v soutěži. Zpracování osobních údajů soutěžícího bude prováděno prostředky 

technických zařízení a způsobem manuálního i automatického zpracování, zejména pak v elektronické 



podobě s využitím výpočetní techniky. Soutěžící má jako subjekt zpracování osobních údajů veškerá 

práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a 

dalšími právními předpisy. Soutěžící má především právo požádat organizátora o informaci o 

zpracování svých osobních údajů (viz § 12 zákona o ochraně osobních údajů). 

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. 

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.  

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. 

V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@sazka.cz,   

telefon 26612 1212. 

Tato pravidla vstupují v platnost dne 14. 9. 2017.  

 

mailto:info@sazka.cz

