
 
 

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY  
SOUTĚŽE SPORTUJ VE FITPARKU 

 
I. POŘADATEL SOUTĚŽE 
Pořadatelem soutěže Sportuj ve Fitparku je Český olympijský výbor, IČ: 485 46 607, se sídlem 
Benešovská 6, 101 00 Praha 10, zapsaný v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. L 4600 (dále jen „pořadatel“). 
 
II. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE PRO TŘÍDY 
1. Soutěž proběhne od 25. září 2019 do 11. listopadu 2019. 
2. Aplikace pro nahrávání soutěžních příspěvků bude funkční v adminu Sazka Olympijského víceboje 
na www.sazkaolympijskyviceboj.cz od 25. září 2019 12:00:00 hod. do 11. listopadu 2019 23:59:59 
hod.  
3. Nejpozději dne 30. listopadu 2019 pořadatel zveřejní na internetových stránkách 
www.sazkaolympijskyviceboj.cz výherce. 
 
III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE PRO TŘÍDY A PRAVIDLA SOUTĚŽE 
1. Účastníkem soutěže je třída ze základní školy nebo víceletého gymnázia, jež se zaregistrovala/o 
nebo se v průběhu soutěže zaregistruje do projektu Sazka Olympijský víceboj na 
www.sazkaolympijskyviceboj.cz, který organizuje Český olympijský výbor. U víceletých gymnázií se 
školy mohou zapojit pouze s žáky ročníků, které odpovídají ročníkům základních škol. 
2. Účastník musí mít nejpozději v době uzávěrky soutěže v administračním systému Sazka 
Olympijského víceboje zapsané výsledky 4 disciplín Sazka Olympijského víceboje (4 disciplín 
Olympijského diplomu nebo 4 disciplín Odznaku všestrannosti) nejméně u 80 % žáků třídy. 
3. Účastník musí nejpozději do doby uzavírky soutěže nahrát fotografii, která zachycuje třídu při 
sportování ve Fit parku (přehled všech Fit parků se nachází na https://prahasportovni.eu/fitparky/) 
do adminu Sazka Olympijského víceboje na www.sazkaolympijskyviceboj.cz ve formátu jpeg nebo 
obdobném (dále jen příspěvek). 
4. Do soutěže nebudou zařazeny příspěvky: a) které budou v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv 
způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití 
nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, b) jejichž obsah nebude odpovídat 
podmínkám soutěže, c) budou zaslány účastníkem, který nesplňuje požadavky na účast v soutěži 
v souladu s čl. III/1 a čl. III/2 pravidel, d) nebudou zaslány v souladu s čl. III/3 pravidel, e) budou 
zaslány po termínu uvedeném v čl. III/3 pravidel, f) které vytvořila osoba, která nedala soutěžícímu 
souhlas s užitím v rámci této soutěže, g) obsahují náboženský nebo politický podtext, ch) obsahují 
vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné sdělení. 
5. O tom, kteří účastníci soutěže získají výhru, rozhodne komise složená ze zástupců pořadatele a 
Magistrátu hlavního města Prahy, která ze zaslaných příspěvků vybere 7 výherců.  
6. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména 
např. funkčnost internetu, telefonních operátorů a přepravců). 
7. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky soutěže.  
Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci do projektu 
Sazka Olympijský víceboj, a to do 10 dnů po závěrečném vyhodnocení jednotlivých výher. 
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IV. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER 
1. Výhrou v soutěži pro třídy je 3x balíček výrobků Alpine Pro z olympijské kolekce pro třídu a učitele, 
který tvoří šála, čepice Raškovka a rukavice pro každého člena výherní třídy a jejího učitele (max. 30 
balíčků), kterou předá osobně sportovní ředitel ČOV Martin Doktor, 2x vstup s výkladem do Zoo 
Praha (U Trojského zámku 120/3, Praha 7) pro celou třídu (max. 30 kusů) a 2x vstup s výkladem do 
Botanické zahrady hl. m. Prahy. (Trojská 800/196, Praha 7) pro celou třídu (max. 30 kusů). O tom, 
jakou cenu třída získá, rozhodne los. 
2. Výhry nejsou právně vymahatelné.  
 
V. SVOLENÍ A LICENCE 
1. Zasláním soutěžního příspěvku soutěžící souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů pro 
potřeby soutěže. 
Jejich zpracování proběhne v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
2. Zasláním soutěžního příspěvku soutěžící podle těchto pravidel potvrzuje a souhlasí, že: 
a) je autorem soutěžního příspěvku nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv 
k tomuto příspěvku (tj. má od jeho autora či třetí osoby oprávnění k jejich užití minimálně v rozsahu 
dle tohoto souhlasu), a že je oprávněn je poskytnout do soutěže v souladu s těmito pravidly a 
budoucím použitím soutěžního příspěvku, a to bezúplatně (čímž není dotčeno právo na výhru v 
soutěži) a bez jakéhokoli omezení; 
b) pořadateli uděluje souhlas a nevýhradní bezplatnou licenci k užití příspěvku všemi způsoby, 
v neomezeném rozsahu a pro jakékoliv účely ze strany pořadatele dle příslušných ustanovení zák. č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v neomezeném časovém trvání a pro území celého světa. Pořadatel může výše 
uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru pořadatele, 
přičemž soutěžící s tímto výslovně předem souhlasí. Pořadatel není povinen výše uvedenou licenci 
využít. 
Kteroukoli z těchto skutečností je soutěžící na žádost pořadatele povinen prokázat písemným 
prohlášením. 
 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude 
mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v 
rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je 
konečné, bez možnosti odvolání. 
2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla během soutěže či rozhodnout o přerušení či 
úplném zrušení soutěže. 
V případě zrušení této soutěže nemají soutěžící nárok na náhradu vynaložených nákladů či náhradu 
škod, které by jim případně v souvislosti s touto soutěží vznikly. Výše uvedené omezení odpovědnosti 
pořadatele se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy 
České republiky. 
3. Zasláním soutěžního příspěvku vyjadřuje účastník 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 předání případné 
výhry. 
4. Na poskytnutí výhry není právní nárok, zveřejněné výsledky jsou konečné a hodnotu výher nelze 
vyplatit v penězích. 
Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné povinnosti vůči státu. 
 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25. září 2019. 


