
OBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA K SOUTĚŽÍM NA FACEBOOKU 
  

KDO JE POŘADATELEM SOUTĚŽE? 
 

-          Pořadatelem soutěží je společnost MASTER SPORT s.r.o. IČ: 27792064. 

-       Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu obecných podmínek v průběhu soutěže, případně právo 

soutěže odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit. 

-      Prohlašujeme, že naše propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani 

spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí 

          

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENÁ? 
 

-          Soutěže jsou pořádány pro fanoušky Facebookového profilu Nejlevnejsisport.cz. 

-       Přihlášením do soutěže (odesláním soutěžního příspěvku) soutěžící (případně soutěžící a jeho zákonný 

zástupce) přijímá tato pravidla a zároveň pravidla konkrétně specifikující dané soutěžní kolo. Poruší-li 

je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

-          Konkrétní téma soutěže a termín trvání bude vyhlášen na facebookovém profilu 

NEJLEVNEJSISPORT.CZ.  Soutěž bude probíhat po celou vymezenou dobu na facebookové stránce 

Nejlevnejsisport.cz. Uzávěrka přijímání soutěžních příspěvků bude vždy uveřejněna na facebookových 

stránkách www.nejlevnejsisport.cz. 

-       Pořadatel si vyhrazuje 1 týden na posouzení soutěžních děl/odpovědí. Vyhlášení vítěze soutěže 

z předchozího měsíce tak proběhne vždy v průběhu 2. týdne v měsíci následujícím. 

-      Jména vítězů všech soutěží budou vyhlášeny a zveřejněny na facebookové stránce Nejlevnejsisport.cz., 

která je veřejně přístupná bez nutnosti registrace na službě Facebook. 

-      Pořadatel si vyhrazuje právo na možnou změnu tématu, například dle aktuálního dění. 

-      Konkrétní zadání a upřesnění pravidel dané měsíční soutěže bude zveřejněno v den vyhlášení soutěže 

na výše uvedené facebookové stránce. 

-      Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže takové příspěvky, které jsou proti lidské 

důstojnosti a proti dobrým mravům či jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR. Ze soutěže budou 

zároveň vyřazeny všechny příspěvky, které neodpovídají zadání dané soutěže, nebo jejichž zpracování 

je nevhodné a nějakým způsobem poškozuje cizí osoby. 

-      zasláním příspěvku do soutěže, soutěžící akceptuje tyto podmínky soutěže. 

JAK JSOU SOUTĚŽE VYHODNOCOVÁNY? JAK JSOU VYBÍRÁNI VÍTĚZOVÉ? 
 

-          Vítěze jednotlivých soutěží vyberou fanoušci stránky Nejlevnejsisport na Facebooku. Příspěvek, který 

získá největší počet pozitivních hlasů ( lajků ) od reálných fanoušků vyhrává nebo vítěze soutěže 

vyhlásí porota zástupců společnosti MASTER SPORT s.r.o. 

-       Vyhlášení vítězů bude uveřejněno na facebookových stránkách nejlevnejsisport.cz.  V případě více 

zajímavých soutěžních příspěvků je možné, že pořadatel z nich vytvoří fotogalerii či soubor soutěžních 

prací, které může uveřejnit na webových stránkách a na Facebooku nejlevnejsisport.cz. Zasláním díla 

do soutěže tak soutěžící souhlasí s možností jeho zveřejnění touto cestou. 

-       Výherci budou vždy osloveni na svém facebookovem profilu s konkrétními instrukcemi k vyzvednutí 

výhry. 

-      Přesnější podmínky vyhodnocování soutěží budou vždy specifikovány v rámci každého kola soutěže. 

 

 



JAK JE NAKLÁDÁNO S OSOBNÍMI ÚDAJI? 
 

-        Pro potřeby přihlášení do soutěže je vyžadováno celé jméno soutěžícího a kontaktní údaj formou 

emailu nebo Facebookového profilu. 

-       Pokud neproběhne osobní předání výhry, budou výherci požádáni o poštovní adresu potřebnou 

k zaslání výhry. 

-       Osobní údaje soutěžících budou uchovávány a zpracovávány pouze po dobu trvání určité Soutěže. Po 

skončení akce nebudou nadále žádným způsobem zpracovávány. Pořadatel ručí za to, že osobní údaje 

soutěžících nebude v žádném případě poskytovat třetím stranám. 

-       Odesláním soutěžního díla tak dává soutěžící svobodný a informovaný souhlas se zpracováním 

poskytnutých osobních údajů a se zveřejněním jeho jména, příjmení, věku a soutěžního díla na 

internetu dle § 5, odstavce 4 Zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). 

JAK BUDE NAKLÁDÁNO S KREATIVNÍMI DÍLY VYTVOŘENÝMI PRO ÚČELY SOUTĚŽE? 
 

-          Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo s díly dále nakládat dle vlastního uvážení (může dílo dále šířit, 

využívat pro nekomerční, osvětové a propagační účely, může dílo upravovat). 

-       Soutěžící pořadateli poskytují právo na volné nakládání s jejich dílem a právo jejich dílo využívat i pro 

propagační účely. Pořadatel bude v souladu s Autorským zákonem vždy uvádět autora daného 

užívaného díla. 

-       V případě zájmu pořadatele o využití díla i ke komerčním účelům (účelům směřujícím k zisku) bude 

autor díla kontaktován a budou individuálně nastaveny podmínky pro komerční užívání. 

MOHU SE JEDNÉ SOUTĚŽE ZÚČASTNIT NĚKOLIKRÁT? 
 

-          Ne,  každé jednotlivé soutěže se může jednotlivec / facebookový profil zúčastnit pouze jedenkrát 

(jednou soutěžní fotografií nebo příspěvkem s odpovědí). 

MOHU SE ZÚČASTNIT VŠECH SOUTĚŽÍ / NĚKOLIKA SOUTĚŽÍ ZA SEBOU? 
 

-        Ano, každý má možnost zúčastnit se kolika soutěží chce.  

JAK JE TO S CENAMI? 
 

-          Ceny jsou specifikovány při vyhlášení soutěže. Může se jednat jak o ceny věcné, tak o ceny formou 

poukázky. 

-       výhra bude předána na jméno shodné se jménem Facebookového profilu, který zvítězil. Výhry bude 

možné si buď vyzvednout osobně, nebo budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty nebo 

dopravcem. 

-       Pokud nebude pořadatel s výhercem dohodnut jinak, propadá cena vítězi v případě nevyzvednutí ceny 

do 1 měsíce od kontaktování výherce (v případě osobního vyzvednutí) nebo nevyzvednutí ceny na 

poště dle doby k vyzvednutí stanovené poštou (standardně 15 pracovních dní). V případě propadnutí 

ceny si na ni soutěžící dále nemůže klást nárok.  

-       Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není 

možné. 

 


