
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „#BeActive“ 
 
I. POŘADATEL SOUTĚŽE 
 
1. Pořadatelem Soutěže „#BeActive“ (dále jen „Soutěž“) je Český olympijský výbor, IČO: 48546607, 

se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 4600 (dále jen „Pořadatel“). 

 
2. Soutěž se koná v rámci projektu Evropského týdne sportu iniciovaného Evropskou komisí (dále jen 

„Projekt“), který v České republice koordinuje Pořadatel. Více informací o Projektu je dostupných 
na jeho webových stránkách na adrese: http://www.evropskytydensportu.cz/. 

 

 
II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 
 
1. Soutěž se bude konat v termínu Evropského týdne sportu, tedy od 23. 9. 2020 00:00:00 hod. do 

30. 9. 2020 23:59:59 hod (dále jen „Trvání Soutěže“). Soutěž se koná na území České republiky. 
Soutěž proběhne prostřednictvím webu Odznak všestrannosti (www.odznakvsestrannosti.cz). 
Soutěž bude uvedena na webu Odznaku všestrannosti.  

 
 
III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 
 
1. Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba, která se v souladu s těmito pravidly 

rozhodne dobrovolně účastnit soutěže a splní veškeré podmínky účasti dle těchto pravidel, zejm. 
podmínek uvedených v čl. IV 1 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).  

2. Je-li fyzická osoba mladší 18 let, je povinna si pro účast v Soutěži opatřit souhlas svého zákonného 
zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného 
zástupce prokázat, ztrácí nárok na výhru. U osoby s omezenou svéprávností v dané oblasti se užije 
tento odstavec obdobně.  

3. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří budou jakýmkoli způsobem jednat v 
rozporu s těmito pravidly, právními předpisy či dobrými mravy. Rozhodnutí organizátora ve věci 
nevzniknutí nároku na výhru dle tohoto odstavce je konečné, bez možnosti odvolání či jiného 
přezkumu. 

4. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci, vlivné osoby ve smyslu zákona o obchodních 
korporacích ve vztahu k Pořadateli a členové orgánů Pořadatele včetně jejich rodinných 
příslušníků. Rodinným příslušníkem se pro účely předchozí věty rozumí všechny osoby, jejichž 
vzájemný vztah je založen na pokrevním poutu anebo vznikl osvojením. 

5. Soutěžící se zavazuje sdělit pořadateli úplné a pravdivé údaje. 
6. Soutěžící, který se stane výhercem, je povinen poskytnout pořadateli bez zbytečného odkladu 

veškerou součinnost nezbytnou k předání výhry. 
7. Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet, prostřednictvím kterého vstupuje na server 

pořadatele s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti. 
8. Soutěžící se zavazuje chovat po celou dobu trvání soutěže tak, aby nedocházelo k porušování 

pravidel vyhlášené soutěže, platných právních předpisů České republiky, jakožto i tak, aby svým 
jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoliv újmu. 

 
 

 



 

 

IV. POPIS SOUTĚŽE 
 
1.  Soutěžící se stává účastníkem soutěže po dokončení úplné registrace na webu Odznaku 

všestrannosti (www.odznakvsestrannosti.cz), a zároveň přihlášením se do soutěže zatrhnutím 
příslušného pole („Chci se zúčastnit soutěže.“), vyplněním vlastní adresy k zaslání výhry a udělení 
souhlasu se zpracováním osobních údajů pro zaslání výhry v Soutěži. 

2.  V případě, že osoba, která má zájem se stát účastníkem Soutěže, má již na webu Odznaku 
všestrannosti účet vytvořen, stačí jí přihlášení do soutěže zatrhnutí příslušného pole („Chci se 
zúčastnit soutěže.“), vyplnění vlastní adresy k zaslání výhry a udělení souhlasu se zpracováním 
osobních údajů pro zaslání výhry v Soutěži. 

3.  Po splněním bodů 1. nebo 2., musí Účastník soutěže zadat do systému výsledků na webu Odznaku 
všestrannosti alespoň jeden výsledek při plnění disciplín v rámci Odznaku všestrannosti. 

4.  Splněním bodů 1. nebo 2., a zároveň splněním bodu 3. tohoto článku je soutěžící zařazen do 
slosování o ceny v rámci Soutěže. 

 

V. VÝHRY A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER 
 
1. O tom, kteří Účastníci soutěže získají výhru, rozhodne losování. V pátek 2. 10. 2020 bude vylosováno 

pět (5) Účastníků Soutěže, kteří získají hlavní výhry (5x Sportovní hodinky – Garmin Forerunner 245 
Music Optic).  

2. Dne 2. 10. 2020 proběhne také losování o 2000 ks triček #BeActive. 

3. Účastník Soutěže tedy nemůže vyhrát v Soutěži více než jedenkrát. 
4. Pořadatel Soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži 

(např. funkčnost internetu, telefonních operátorů a přepravců). 
5. Výhercem Soutěže může být pouze ten Účastník Soutěže, který řádně splní všechny podmínky 

Soutěže jako takové. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl 
při registraci do Odznaku všestrannosti, a to do deseti (10) dnů ode dne, ve kterém se bude konat 
losování. 

6. Seznam všech výherců bude zveřejněn na webu Odznaku všestrannosti. Účastí v Soutěži dává 
Účastník nepodmíněný dobrovolný souhlas se zveřejněním jeho jména a příjmení na webu 
v přehledu výherců. 

7. Pořadatel předá Výhru výherci do 30 dnů od konce soutěže, a to buď osobně anebo 
prostřednictvím provozovatele poštovních, zásilkových či obdobných služeb na doručovací 
adresu, kterou výherce oznámí pořadateli bez zbytečného odkladu po vyhodnocení soutěže. Místo 
předání, resp. doručení, musí být na území České republiky.  

8. Za účelem předání výhry je výherce povinen poskytnout pořadateli veškerou nezbytnou 
součinnost. Neučiní-li tak, staví se lhůta uvedená ve větě první tohoto odstavce a počíná znovu 
běžet až poté, co odpadne překážka na straně výherce, která pořadateli v předání výhry bránila. 
Neposkytne-li výherce pořadateli nezbytnou součinnost k předání výhry ani do 45 dnů od konce 
soutěže, je pořadatel oprávněn provést nové vyhodnocení soutěže a výhru předat jinému 
soutěžícímu anebo rozhodnout, že výhra propadá. Právo původního výherce na předání výhry 
v takových případech zaniká. 

9. Záruka na výhru není pořadatelem poskytována. 
10. Pořadatel taktéž neodpovídá za vady a poškození předmětu výhry od okamžiku jejího předání 

výherci. Je-li výhra předávána prostřednictvím provozovatele poštovních, zásilkových či 
obdobných služeb, je povinnost pořadatele předat výherci výhru splněna jejím předáním prvnímu 
přepravci. 



 

 

11. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou ani požadovat alternativní finanční plnění 
namísto výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru plněním obdobného typu a hodnoty. 

12. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu, kterou může výhra výherci, popřípadě dalším osobám, 
které s ní přijdou do styku, způsobit, zejména v důsledku jejího užívání v rozporu 
s jejím účelem či návodem k použití. 

 
 

 

VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE 
 
1. Zapojením se do Soutěže Účastníci Soutěže souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů 

pořadatelem pro potřeby Soutěže. Jejich zpracování proběhne v souladu s právními předpisy na 
ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Pořadatel se zavazuje, že zpracovávané osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě, která 
se nepodílí na realizaci vyhlášené soutěže a která nedodržuje stejné standardy ochrany osobních 
údajů soutěžících jako pořadatel. 

 
 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
1.  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla během Soutěže či rozhodnout 

o přerušení či úplném zrušení Soutěže. V případě zrušení této Soutěže nemají Účastníci Soutěže 
nárok ani na výhry, ani na náhradu vynaložených nákladů či náhradu újmy, která by jim případně 
v souvislosti s touto Soutěží vznikla. Výše uvedené omezení odpovědnosti pořadatele se uplatní 
v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky. 

 
2. Zapojením do Soutěže vyjadřuje Účastník Soutěže souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je 

 dodržovat. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv 
 písemně odvolat na adrese sídla pořadatele, odvolání však může mít za následek nemožnost 
 účastnit se Soutěže a získat výhru. 

 
3. Na poskytnutí výhry není právní nárok, zveřejněné výsledky Soutěže jsou konečné a hodnotu 

 výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné 
 povinnosti vůči státu. 

4. Pořadatel organizuje soutěž samostatně; soutěž není žádným způsobem sponzorována, 
podporována či spravována společností Facebook.  

5. Tato pravidla jsou platná a účinná od 10. 9. 2020. 
 


