
 

Pravidla soutěže „Odjeďte s Pumou, Tisportem a Deníkem na zápas s AC Milán 
v limuzíně Audi“ 

1. Pořadatel a organizátor soutěže : 

Concept One, a.s. 
U Bulhara 3, Praha 1, 110 00 
IČ: 26717981 
Dále jen: „pořadatel“ 

a 

VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. 
se sídlem: České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 8, PSČ 370 01 
IČ: 61860981 
Dále jen: „organizátor“ 

2. Termín a místo konání soutěže: 
Soutěž probíhá od 30. 11.2011 do 5. 12. 2011 (12:00 hod.)na území České republiky.   

3. Mechanika  soutěže a výhry :  
Soutěžící musí řádně  vyplnit kupon, který bude vycházet od 30.11.2011 v Plzeňském deníku, 
Rokycanském deníku, Domažlickém deníku, Tachovském deníku a Klatovském deníku (dále jen 
„Deníky“ nebo „Deník“)  v Plzeňském kraji. Do soutěže budou zařazeny pouze originální 
kupony s logy partnerů soutěže, jimiž jsou : Audi, Puma, Tipsport, dotčený Deník; které budou 
samostatně vycházet uvnitř Deníku. Kopie kuponů nebo nesprávně vyplněné kupony budou ze 
soutěže vyřazeny.  
Soutěžící musí v soutěžním kuponu vyplnit úplně a čitelně  všechny údaje, zodpovědět soutěžní 
otázku „Čim byste vylepšili nový stadion ve Štruncových sadech“, vylepit všechna požadovaná 
loga, kupon vlastnoručně podepsat  a odevzdat jej nejpozději do 5. 12. 2011 do 13 hodin do boxu 
umístěného na recepci Plzeňského deníku na adrese Kovářská  4, Plzeň 301 00. Kupon, který 
nebude řádně nebo čitelně vyplněn nebo podepsán nebo odevzdán na určeném místě nejpozději 
do uvedeného termínu nebude do soutěže zařazen. Soutěžící mohou kupon do boxu vhazovat 
denně vždy   od 8:00 do 16:00 hod. ( poslední den soutěže  do 12:00 hod.). Odpověď na soutěžní 
otázku má být co nejoriginálnější, ale současně musí být soutěžící připraven v případě výhry 
uvedené předsevzetí splnit.   

31.10.2011 ve 13 hodin bude porotou složenou ze zástupců organizátora vybráno 11 výherců a 2 
náhradníci (s postupně určeným pořadím), kteří napíší nejoriginálnější tip na vylepšení. Členové 
poroty budou jmenováni ředitelkou Plzeňského deníku. 

Výhry: 

Každý z  výherců obdrží 1xlístek na  zápas FC Viktoria Plzeň vs FC Barcelona konaný 6.12.2011, 
odvoz na zápas a ze zápasu limuzínou Audi, dres FC Viktoria Plzeň značky PUMA, voucher 
v hodnotě 500 Kč na kurzové sázení u Tipsportu a předvsazený tiket loterijní hry Tipšestka od 
Tipsportu. 

Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích nebo jinak.  

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyhrajte-ve-fotosoutezi-vtt/3498989?rtype=V&rmain=0&ritem=3498989&rclanek=11845777&rslovo=420958&showdirect=1


4. Účast v soutěži: 
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18let s trvalým pobytem na území České 
republiky, která dodrží všechny podmínky těchto pravidel. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby 
v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či k dalším osobám podílející se 
na provedení této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob 
blízkých. 

5. Předání výher: 
Soutěžící se mohou dne 6. 12. 2011 ve 13 hodin dostavit  do redakce Plzeňského deníku na 
vyhlášení výherců. Výhra bude výherci předána osobně na místě. V případě nepřítomnosti 
výherce organizátor výherce podle  kontaktů uvedených výhercem na soutěžním kuponu  
zkontaktuje a dojedná s ním místo a čas  náhradního osobního předání výhry. Nebude-li možné 
výherce z jakýchkoliv důvodů (mimo zavinění pořadatele nebo organizátora) kontaktovat nebo 
s ním dojednat náhradní předání výhry, výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn 
naložit s ní podle vlastního uvážení (včetně jejího předání náhradnímu výherci).  Stejně tak 
propadá ve prospěch pořadatele a k jeho volné dispozici výhra soutěžícího, který byl ze soutěže 
vyloučen.   

6. Souhlas s užitím osobních údajů a osobnostních materiálů : 

Účastník soutěže uděluje odevzdáním kuponu do soutěže pořadateli v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováváním svých osobních údajů uvedených na 
soutěžním kuponu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro 
další obchodní a marketingové účely organizátora anebo pořadatele, a to na dobu 5 let. Soutěžící 
zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše 
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo 
organizátorem, zejména osobami pověřenými provedením  soutěže. Pořadatel a organizátor jsou 
oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí 
osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou 
na adresu sídla  pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo 
přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich 
likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li 
jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst 
či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.  

Účastí v soutěži projevuje dále každý soutěžící svůj souhlas  s tím, že pořadatel nebo jím 
pověřená osoba je oprávněn/a bezplatně pořizovat  fotografické a jiné obrazové, zvukové a 
zvukově obrazové záznamy soutěžícího a   uveřejňovat jména, podobizny a výše uvedené 
záznamy soutěžících v hromadných  sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech 
pořadatele anebo organizátora  jakéhokoliv druhu, to vše bezplatně, k marketingovým účelům 
pořadatele anebo organizátora, bez omezení území a času.  

Soutěžící  dále svojí účastí v soutěži  souhlasí s tím,  že jako výherce soutěže může být 
organizátorem soutěže vyzván k pořízení fotografií, které budou sloužit k marketingovým účelům 
( zejména pro PR aktivity)  pořadatele anebo organizátora, a že se v takovém případě dostaví 
v pořadatelem určený čas a  na  místo pořízení fotodokumentace. Pokud tak neučiní, může být 
pořadatelem ze soutěže vyloučen. 

 
 
 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyhrajte-ve-fotosoutezi-vtt/3498989?rtype=V&rmain=0&ritem=3498989&rclanek=11845777&rslovo=420958&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyhrajte-ve-fotosoutezi-vtt/3498989?rtype=V&rmain=0&ritem=3498989&rclanek=11845777&rslovo=420958&showdirect=1


10. Ostatní ustanovení a podmínky :  
 
Odevzdáním kupónu  do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly a podmínkami 
soutěže. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny 
doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na 
www.plzensky.denik.cz. 
 
Budou-li  mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé 
jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu  napomohla či mohla napomoci k výhře, 
nebo pokud k takovému jednání dojde,  bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i 
v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby,  která soutěžícímu  napomohla či mohla 
napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.  
 
Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem  řídí  právním 
řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 

Tato pravidla jsou k nahlédnutí na webových stránkách organizátora soutěže na adrese 
www.plzensky.denik.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.  
 

 


