PRAVIDLA SOUTĚŽE „Zažij Londýn s Chinaski“
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „Zažij Londýn s
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 Sazka.cz (sazka.cz/chinaski).
Doba trvání soutěže je stanovena od 10. 6. 2018 10:00 hodin do 20. 9. 2018 23:59 hodin (dále jen „doba
trvání soutěže“).
Soutěž je rozdělena na soutěž o hlavní cenu a soutěž o dílčí ceny.
Losování o dílčí ceny proběhne v následujících termínech a obsahuje následující dílčí ceny:
datum
losování
19.06.2018
26.06.2018
03.07.2018
10.07.2018

17.07.2018

24.07.2018

31.07.2018

07.08.2018
14.08.2018

Cena

kusů

Jeď s Chinaski na hudební festival Přehrady 2
FEST (Slapy 20.-21.7.2018; Vranov 3.-4.8.2018)
Jeď s Chinaski na hudební festival Přehrady 2
FEST (Slapy 20.-21.7.2018; Vranov 3.-4.8.2018)
zahraj si v příštím videoklipu Chinaski
1
Nepřenosná permanentní vstupenka na
jakékoliv koncerty pořádané do konce roku
2018
VIP vstupenka na hudební festival Přehrady
FEST (Slapy 20.-21.7.2018; Vranov 3.-4.8.2018)
- potkej se tam s kapelou
VIP vstupenka na hudební festival Přehrady
FEST (Slapy 20.-21.7.2018; Vranov 3.-4.8.2018)
- potkej se tam s kapelou
Přednostní meet and greet + vstupenka na
jeden koncert z podzimního tour dle tvého
výběru
neomezená vstupenka na podzimní turné

2

za období
10.6.2018 10:00 - 17.6.2018
23:59
18.6.2018 0:00 - 24. 6. 2018
23:59
25. 6. 2018 0:00 - 1. 7. 2018
23:59
2. 7. 2018 0:00 - 8. 7. 2018
23:59

2

9. 7. 2018 0:00 - 15. 7. 2018
23:59

2

16. 7. 2018 0:00 - 22. 7.
2018 23:59

2

23. 7. 2018 0:00 - 29. 7.
2018 23:59

2

30. 7. 2018 0:00 - 5. 8. 2018
23:59
6. 8. 2018 0:00 - 12. 8. 2018
23:59

Nepřenosná permanentní vstupenka na 2
jakékoliv koncerty pořádané do konce roku
2018

21.08.2018

28.08.2018

04.09.2018

11.09.2018

18.09.2018

Přednostní meet and greet + vstupenka na
jeden koncert z podzimního tour dle tvého
výběru
Nepřenosná permanentní vstupenka na
jakékoliv koncerty pořádané do konce roku
2018
Nepřenosná permanentní vstupenka na
jakékoliv koncerty pořádané do konce roku
2018
Zažij jaké to je být na jednom vybraném
koncertě z podzimního turné z druhé strany
(back stage)
Nepřenosná permanentní vstupenka na
jakékoliv koncerty pořádané do konce roku
2018

2

13. 8. 2018 0:00 - 19. 8.
2018 23:59

2

20. 8. 2018 0:00 - 26. 8.
2018 23:59

2

27. 8. 2018 0:00 - 2. 9. 2018
23:59

2

3. 9. 2018 0:00 - 9. 9. 2018
23:59

2

10. 9. 2018 0:00 - 16. 9.
2018 23:59

Losování o hlavní cenu proběhne v následujícím termínu a obsahuje následující hlavní cenu:
21.09.2018

3.

ZÁJEZD DO LONDÝNA

2

03.06.2018 10:00 - 20. 9.
23:59

ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž o hlavní cenu
Podmínkou účasti v soutěži o hlavní cenu je nejpozději v poslední den trvání soutěže, tj. 20.9.2018:
-

dokončit registraci v Herním portálu Sazka.cz (sazka.cz/chinaski)
zadat promokód „CHINASKI“ do registračního formuláře v Herním portálu Sazka.cz
provést vklad v minimální výši 100 Kč na Můj účet v Herním portálu Sazka.cz

Dokončením registrace se rozumí stav procesu registrace v Herním portálu Sazka.cz, kdy je status
uživatelského účtu Můj účet změněn na „trvalý“ (viz. čl. 3 odst. 9 Všeobecných podmínky Herního
portálu Sazka.cz).
Do soutěže o hlavní cenu jsou automaticky zapojeny osoby, které se do Herního portálu Sazka.cz
registrovaly s bonusovým kódem „CHINASKI“ v loňském roce (tj. 2017) či letošním roce, proces
registrace byl dokončen, tzn. uživatelský účet má status „trvalý“ (viz vysvětlení v odstavci výše) a ke dni
20.9.2018 je tento uživatelský účet stále aktivní, tzn. nebyl zrušen či zablokován.
Soutěž o dílčí ceny
Podmínkou účasti v soutěži o dílčí ceny je v jednom z období uvedených v tabulce v čl. 2:
-

registrovat se v Herním portálu Sazka.cz (sazka.cz/chinaski)
zadat promokód „CHINASKI“ do registračního formuláře v Herním portálu Sazka.cz
provést vklad v minimální výši 100 Kč na Můj účet v Herním portálu Sazka.cz

Osoby, které se za výše uvedených podmínek účastní soutěže dále jen „soutěžící“.

Soutěžící se může účastnit soutěže pouze o jednu dílčí cenu dle období, ve kterém splní výše uvedené
podmínky soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo
organizátorovi. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena z účasti na soutěži, tak výhra
není platně získána a takové osobě nebude přiznána.
Do slosování o dílčí ceny, které bude probíhat dle harmonogramu uvedeného v čl. 2 těchto pravidel,
v jednotlivém dni vždy v čase 11:00 – 15:30, budou zařazeny všechny emailové adresy registrovaných
soutěžících v daném období, kteří splnili všechny shora uvedené podmínky účasti v soutěži o dílčí ceny.
Následně budou vybrané emailové adresy slosovány v certifikovaném losovacím zařízení a bude
vylosován jeden výherce ceny dle rozpisu.
Do slosování o hlavní cenu, které proběhne dne 21. 9. 2018 v čase 10:00 – 15:00, budou zařazeny
všechny emailové adresy registrovaných soutěžících, kteří splnili všechny shora uvedené podmínky
účasti v soutěži o hlavní cenu. Následně budou vybrané emailové adresy slosovány v certifikovaném
losovacím zařízení a bude vylosován jeden výherce hlavní ceny a jeden náhradník, v případě, že nárok
na výhru prvního vylosovaného výherce zanikl podle čl. 4 těchto pravidel.
4.

VÝHRY V SOUTĚŽI

Hlavní cena
Výherce hlavní ceny získá od pořadatele soutěže zájezd se skupinou Chinaski do Londýna, který
proběhne od soboty 29. 9. 2018 do neděle 30. 9. 2018. Výherce získá 2 zpáteční letenky do Londýna,
ubytování pro 2 osoby, vstup na koncert Chinaski a návštěvu backstage. Součástí hlavní ceny není
cestovní pojištění, to si výherce musí zajistit sám na své náklady.
Výherce ceny bude nejpozději do 3 pracovních dnů po slosování informován o výhře, způsobu její
realizace a dalším postupu, a to prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo telefonního čísla
uvedeného při registraci do Herního portálu Sazka.cz. V případě, že se organizátorovi soutěže nepodaří
soutěžícího ve výše uvedené lhůtě kontaktovat, nebo výherce výhru odmítne, jeho nárok na výhru
zaniká a cenu získává vylosovaný náhradník.
Poskytovatelem hlavní ceny je pořadatel soutěže. Podrobnosti zájezdu a další organizační a technické
záležitosti týkající se realizace zájezdu budou výherci komunikovány pořadatelem.
Za účelem ověření totožnosti výherce je výherce před realizací výhry (zájezdu) povinen umožnit
organizátorovi či pořadateli na jejich výzvu nahlédnout do průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo
cestovní pas). Pokud se nebudou údaje uvedené soutěžícím při registraci do Herního portálu Sazka.cz
shodovat s údaji uvedenými v předloženém průkazu totožnosti, nebude výhra realizována. V takovém
případě cenu získává vylosovaný náhradník. Pro případ, že by ani totožnost náhradníka nebylo ověřena,
výhra propadá pořadateli.
Dílčí ceny

Předmětem dílčích cen jsou ceny uvedené v harmonogramu pro losování dílčích cen v čl. 2 těchto
pravidel.
Výherce dílčí ceny bude nejpozději do 3 pracovních dnů po slosování informován o výhře
prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené při registraci do Herního portálu Sazka.cz. V
případě, že se organizátorovi soutěže nepodaří informaci o výhře doručit na výhercem uvedenou emailovou adresu, nebo výherce výhru odmítne, jeho nárok na výhru zaniká. Dílčí výhra v takovém
případě propadá pořadateli.
Poskytovatelem dílčích cen je pořadatel soutěže. Podrobnosti k jednotlivým dílčím cenám budou
výherci na základě jeho žádosti adresované pořadateli poskytnuty pořadatelem.
Výherce dílčí i hlavní ceny se zavazuje využít výhru výhradně k soukromým účelům. Zakazuje se
zpeněžení a využití výhry pro komerční účely.
Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v penězích
ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.
5.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem umožnění účasti v soutěži (zejména kvůli oznámení o výhře, ověření stavu registrace v
Herním portálu Sazka.cz, předání výhry apod.) zpracovává organizátor v pozici správce osobní údaje
soutěžícího v rozsahu jméno a příjmení, email, telefonní číslo a údaj o stavu registrace soutěžícího
v Herním portálu Sazka.cz. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (tj.
účast v soutěži). Osobní údaje bude vyhlašovatel zpracovávat po dobu trvání soutěže a jejího
vyhodnocení, nejpozději do 31.12.2018.
Jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv
soutěžícího, které mu dává Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup
k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či
právo podat proti organizátorovi jakožto správci stížnost), je možné uplatnit prostřednictvím
webového formuláře na stránce osobniudaje.sazka.cz. Osobní údaje soutěžícího – výherce v rozsahu
nezbytném pro základní identifikaci a kontaktování výherce předává organizátor pořadateli, který pro
soutěž poskytuje a realizuje výhry.
6.

ZÁVĚR

Organizátor ani pořadatel nenese žádné náklady spojené s uplatněním výher. Soutěžící nemůže
nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a ani nemůže vyžadovat více, než mu na základě
těchto pravidel bylo poskytnuto.
Organizátor ani pořadatel soutěže nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou soutěžící
případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním/realizací výher.
Organizátor, případně pořadatel, si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit
nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na
stránce sazka.cz/chinaski. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu jeho
nákladů vynaložených účastí v soutěži. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit
nebo jinak negativně ovlivnit organizaci, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže,

nebude pořadatel moci v soutěži pokračovat podle plánu, vyhrazuje si organizátor, případně pořadatel,
právo dle vlastního uvážení soutěž zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit.
Organizátor ani pořadatel nenesou odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v
souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost
výtahů z těchto pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech,
ani za případné tiskové chyby.
Organizátor či pořadatel si vyhrazují právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v soutěži
a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva
vyloučit účastníka ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla či obecně závazné
právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmi to 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.
V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@sazka.cz, telefon
266121212.
Tato pravidla vstupují v platnost dne 9. 6. 2018.

