
PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE S OLYMPIJSKÝM DIPLOMEM 

I. POŘADATEL SOUTĚŽE 

Pořadatelem soutěže s Olympijským diplomem o roční zápůjčku vozu Toyota C-HR (dále jen „soutěž“) 

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 

1. Soutěž proběhne od 1. července 2021 do 30. září 2021. 

2. Aplikace pro Olympijský diplom je funkční na kartě žáka na 

http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/karta-zaka/prihlaseni po celou dobu trvání soutěže, tedy od 1. 

července 2021 00:00:00 hod. do 30. září 2021 23:59:59 hod. 

3. Pořadatel zveřejní na internetových stránkách www.sazkaolympijskyviceboj.cz výherce nejpozději 

29. října 2021. 

III. ÚČASTNÍCI A PRAVIDLA SOUTĚŽE 

1. Účastníkem soutěže je fyzická osoba starší 18 let, jež se v průběhu soutěže zaregistruje na 

http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/karta-zaka/prihlaseni vložením platné emailové adresy  

2. Pro zařazení do losování o zápůjčku vozu Toyota C-HR musí účastník soutěže splnit podmínky pro 

získání elektronické podoby Olympijského diplomu se sportovní analýzou, tedy splnit všech 8 disciplín 

Olympijského diplomu testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou 

vytrvalost a výbušnost (přesný popis disciplín k dispozici na 

http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/olympijsky-diplom/discipliny) a uvést informace o držiteli 

diplomu, tedy jméno, pohlaví a věk. 

3. Účastník je zařazen do losování za každý Olympijský diplom, který mu bude zaslán na zadaný email.   

5. O tom, který účastník soutěže získá výhru, rozhodne losování. 

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, a to 29. 

října 2021. 

IV. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER 

1. Výhrou je 1x zapůjčení hybridního vozu Toyota C-HR na dobu jednoho roku s maximálním 

nájezdem 20 000 km za období zápůjčky. 

2. Výhra není právně vymahatelná. Výherce pořadatel zveřejní na internetové stránce 

www.sazkaolympijskyviceboj.cz, a to nejpozději 29. října 2021. 

V. SVOLENÍ A LICENCE 

1. Zapojením do soutěže 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. 
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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. Zapojením do soutěže 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 30. června 2021. 


