Soutěž s LaLigou o věcné ceny a vstupenky na zápas
Sevilla FC vs. FC Barcelona!
O co hrajeme?
V 6 soutěžních kolech se hraje o dres fotbalových klubů LaLigy, čepici, batoh, tašku, Bluetooth reproduktor, držák
na mobil či fotbalový míč:
-

v 1. kole soutěže se hraje o míč LaLiga, dres Real Madrid a dres Sevilla FC;
v 2. kole soutěže se hraje o batoh LaLiga, dres Valencia CF a dres FC Barcelona;
ve 3. kole soutěže se hraje o tašku LaLiga, čepici LaLiga, Bluetooth reproduktor, držák na mobil, dres Real
Madrid, a dres Atlético Madrid;
ve 4. kole soutěže se hraje o míč LaLiga, dres Betis Sevilla a dres FC Barcelona;
v 5. kole se hraje o batoh LaLiga, dres Valencia CF a dres Atlético Madrid;
v 6. kole soutěže se hraje o tašku LaLiga, čepici LaLiga, Bluetooth reproduktor, držák na mobil, dres
FC Barcelona a dres SD Eibar.

To ale není vše! Po skončení všech 6 kol proběhne slosování ze všech zúčastněných soutěžících a jeden šťastný
výherce vyhraje 2 vstupenky na zápas LaLigy Sevilla FC vs. FC Barcelona, 2 letenky do místa konání zápasu a LaLiga
fanouškovské předměty (vše v režii DIGI CZ)!
Do kdy hrajeme?
Soutěžíme v každém kole do oficiálního začátku daného soutěžního zápasu. Poslední kolo soutěže proběhne
22. února 2020, soutěžit můžete do oficiálního začátku posledního soutěžního zápasu. Čas odeslání odpovědi
prostřednictvím formuláře na naší webové stránce www.zazijfotbal.cz rozhoduje o zařazení odpovědi do soutěže.
Odpovědi odeslané po oficiálním začátku daného soutěžního zápasu v každém kole nebudou do soutěže zařazeny,
tak to nezmeškejte!
Jak hrajeme?
Napište nám v každém soutěžním kole do oficiálního začátku daného soutěžního zápasu (poslední kolo proběhne
dne 22. 2. 2020) Váš tip na naši otázku: „Jaký bude celkový výsledek zápasu, kdy padne poslední gól v daném zápase
a kdo bude jeho střelcem?“ Vaši odpověď nám zašlete prostřednictvím formuláře uvedeného na naší webové
stránce www.zazijfotbal.cz. V každém soutěžním kole vyhrávají 3 soutěžící, kteří tipovali správně, nebo jejich tip
výsledku, času posledního gólu a střelce posledního gólu byl nejblíže ke správné odpovědi. V případě shodných tipů
rozhoduje čas jejich odeslání.
Po skončení posledního kola proběhne slosování ze všech soutěžících ze všech kol a jeden výherce vyhraje
2 vstupenky na zápas LaLigy Sevilla FC vs. FC Barcelona, 2 letenky do místa konání zápasu a LaLiga fanouškovské
předměty (vše v režii DIGI CZ).

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE S LALIGOU O VĚCNÉ CENY A VSTUPENKY NA ZÁPAS SEVILLA FC
VS. FC BARCELONA
(dále jen „Soutěž“)
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tato pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“) jsou jediným a úplným dokumentem, který závazně upravuje
podmínky Soutěže.
2. Pořadatelem Soutěže je DIGI CZ s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČ: 046 68 529, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261099
(dále jen „Pořadatel“).
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3. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webové stránky Pořadatele na internetové adrese
www.zazijfotbal.cz.
4. Soutěž probíhá v období od 16. 1. 2020 od 12:00:00 hod. do 22. 2. 2020 do oficiálního začátku soutěžního
zápasu FC Barcelona – SD Eibar (dále jen „Soutěžní období“).
5. Pořadatel je oprávněn prostřednictvím různých reklamních nebo propagačních materiálů informovat o Soutěži
a jejich podmínkách ve zkrácené nebo zjednodušené podobě. Tyto odkazy nenahrazují ani nedoplňují Pravidla
soutěže.
II. ÚČAST V SOUTĚŽI
1. Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území
České republiky, která je plně svéprávná (dále jen „Účastník“).
2. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli a osoby
jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Do Soutěže nebudou zařazeni Účastníci, kteří ke dni předcházejícímu dni vyhlášení výsledků jednotlivých částí
Soutěže mají vůči Pořadateli jakékoliv závazky po splatnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi
Účastníkem a Pořadatelem.
4. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže nebudou do Soutěže
zařazeny. Výhry nebudou uděleny Účastníkům, kteří poruší Pravidla soutěže nebo kterým k Výhrám
dopomohlo jejich úmyslné podvodné nebo nekalé jednání (např. opakované odpovědi na stejnou soutěžní
otázku prostřednictvím formuláře s různými identifikačními údaji Účastníka). Před převzetím Výhry je Pořadatel
oprávněn požadovat identifikaci a ověření údajů Výherců, včetně věku, předložením průkazu totožnosti.
5. Účastí v Soutěži vyslovuje Účastník souhlas s Pravidly soutěže. Účastník je oprávněn kdykoliv vyjádřit nesouhlas
s Pravidly soutěže, v takovém případě jeho účast v Soutěži zaniká dnem doručení nesouhlasu. Nesouhlas
lze vyjádřit do konce období, ve kterém Soutěž probíhá.
III. SOUTĚŽNÍ KOLA A VÝHRY
1. Výhrami v Soutěži jsou pro jednotlivá kola Soutěže:
Soutěžní kolo
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Výhra za 1. místo
Míč LaLiga
Batoh LaLiga
Taška LaLiga, čepice LaLiga,
Bluetooth reproduktor,
držák na mobil
Míč LaLiga
Batoh LaLiga
Taška LaLiga, čepice LaLiga,
Bluetooth reproduktor,
držák na mobil

Výhra za 2. místo
Dres Real Madrid
Dres Valencia CF
Dres Real Madrid

Výhra za 3. místo
Dres Sevilla FC
Dres FC Barcelona
Dres Atlético Madrid

Dres Betis Sevilla
Dres Valencia CF
Dres FC Barcelona

Dres FC Barcelona
Dres Atlético Madrid
Dres SD Eibar

(dále jen „Výhry ze soutěžních kol“ nebo jednotlivě „Výhra ze soutěžního kola“).
2. Účastníci v Soutěži zašlou v průběhu Soutěžního období v rámci časového okna každého kola Soutěže pro každý
vybraný zápas samostatně prostřednictvím formuláře uveřejněného na webové stránce Pořadatele
na internetové adrese www.zazijfotbal.cz odpověď na otázku, jaký bude celkový výsledek zápasu, kdy padne
poslední gól v daném zápase a kdo bude jeho střelcem?
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Zápasy, ke kterým Účastníci zasílají soutěžní odpovědi jsou:
Soutěžní
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zápas
Real Madrid – Sevilla FC
Valencia – FC Barcelona
Real Madrid - Atlético
Madrid
Betis Sevilla - FC Barcelona
Valencia CF - Atlético Madrid
FC Barcelona – SD Eibar

Termín
zápasu
18. 1. 2020
25. 1. 2020
1. 2. 2020

Začátek soutěžního
kola
16. 1. 2020 ve 12:00
19. 1. 2020 ve 12:00
26. 1. 2020 ve 12:00

Konec soutěžního kola

9. 2. 2020
15. 2. 2020
22. 2. 2020

2. 2. 2020 ve 12:00
10.2. 2020 ve 12:00
17. 2. 2020 ve 12:00

9. 2. 2020 v 21:00
15. 2. 2020 v 21:00
22. 2. 2020 v 16:00

18. 1. 2020 v 16:00
25. 1. 2020 v 16:00
1. 2. 2020 v 16:00

Účastník musí každou svoji odpověď v rámci soutěžního kola, ve kterém se rozhodl soutěžit, vybrat pomocí
rozbalovací nabídky v předmětném formuláři. Jiné nebo nevhodné odpovědi, odpovědi v rozporu s platnými
právními předpisy na území České republiky nebo odpovědi učiněné jinak než prostřednictvím formuláře
na webové stránce Pořadatele na internetové adrese www.zazijfotbal.cz nebudou Pořadatelem akceptovány
a zařazeny do vyhodnocení Soutěže. Účastníci se mohou účastnit v 1–6 soutěžních kolech, dle jejich uvážení,
v každém kole Soutěže však pouze jednou s jednou soutěžní odpovědí (jedním vyplněným formulářem), vyhrát
mohou v každém vybraném soutěžním kole pouze jednou. Pro zařazení Účastníka do Soutěže je platný pouze
první zaslaný formulář s odpovědí Účastníka, k dalším zaslaným formulářům téhož Účastníka v rámci stejného
soutěžního kola nebude přihlíženo.
3. Výherci soutěžního kola se stanou v každém soutěžním kole 3 (slovy: tři) Účastníci s nejbližším tipem na první
část soutěžní otázky pro daný zápas (Jak dopadne zápas?) a zároveň s nejbližším tipem na druhou část otázky
pro daný zápas (V kolikáté minutě padne poslední gól?) a zároveň se správným tipem na třetí část otázky pro
daný zápas (Který hráč dá poslední gól?) (dále jen „Výherci soutěžních kol“ nebo jednotlivě „Výherce soutěžního
kola“).
4. V případě shody mezi nejpřesnějšími tipy Účastníků, rozhodne o Výhercích soutěžních kol čas zaslání formuláře
s tipem Účastníka prostřednictvím formuláře uveřejněného na webové stránce Pořadatele na internetové
adrese www.zazijfotbal.cz (dřívější vyhrává).
5. V případě, že žádný Účastník neodpoví správně (tj. neuhodne střelce posledního gólu), Výherci soutěžního kola
se stávají 3 (slovy: tři) Účastníci s nejbližším tipem na první část soutěžní otázky pro daný zápas (Jak dopadne
zápas?)
6. Pořadatel není odpovědný za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webových stránek
Pořadatele v jakémkoliv čase a místě.
7. Vyhlášení Výherců soutěžních kol Soutěže ze všech soutěžních kol proběhne do 4.3. 2020. Výherci soutěžních
kol budou o Výhrách ze soutěžních kol informováni Pořadatelem nejpozději do 15 dnů ode dne vyhlášení
Výherců soutěžních kol Soutěže, a to prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu, kterou poskytli Pořadateli
ve formuláři na internetové adrese www.zazijfotbal.cz pro účely Soutěže. Každý Výherce soutěžního kola bude
požádán o odpověď na e-mail Pořadatele s doplněním relevantních dodatečných informací (zejména kontaktní
údaje). Pořadatel zároveň Výherce ze soutěžních kol informuje, že Výhry ze soutěžních kol získají až po doručení
výše uvedené e-mailové odpovědi včetně požadovaných informací a po následné kontrole požadovaných
dokladů s vyhodnocením splnění podmínek Soutěže. Pokud Výherce ze soutěžního kola ve lhůtě
do 5 pracovních dní nedoručí Pořadateli výše uvedenou e-mailovou odpověď včetně požadovaných informací,
popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze Soutěže vyřazen a Výhra ze soutěžního kola
propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití,
včetně jejího udělení jinému Účastníkovi, který splnil podmínky Soutěže a jeho tip byl další v pořadí jako
nejbližší.
8. Nepodaří-li se bez zavinění Pořadatele Výherce ze soutěžního kola kontaktovat, Výhra ze soutěžního kola
propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití,
včetně jejího udělení jinému Účastníkovi, který splnil podmínky Soutěže a jeho tip byl další v pořadí jako
nejbližší.
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9. Výhry ze soutěžních kol budou zaslány Výhercům ze soutěžních kol na náklady Pořadatele prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb do 2 měsíců od vyhlášení Výherců ze soutěžních kol Soutěže Pořadatelem.
Adresa pro zaslání Výhry ze soutěžního kola musí být na území ČR.
10. Pořadatel není odpovědný za nedoručení Výher ze soutěžních kol, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během
přepravy.
IV. SLOSOVÁNÍ A VÝHRA
1. Každý Účastník Soutěže, který se zapojí do Soutěže alespoň v jednom soutěžním kole dle čl. III. těchto Pravidel,
je zároveň zařazen do slosování o výhru uvedenou níže v čl. IV. odst. 2 těchto Pravidel.
2. Výhrou ze slosování v Soutěži jsou:
2 vstupenky na zápas LaLigy Sevilla FC vs. FC Barcelona konaném v rámci sezóny 2019/2020 (dále jen „Zápas“)
včetně 2 letenek do místa konání Zápasu a LaLiga fanouškovské předměty (dále jen „Hlavní cena“; Výhry
ze soutěžních kol a Hlavní cena dále společně jen „Výhry“).
3. Účastníci berou na vědomí, že místo a čas konání Zápasu bude určeno fotbalovou ligou LaLiga až v sezóně
2019/2020, přičemž pořadí týmů v rozpise zápasu neurčuje místo konání Zápasu.
4. O Výhře rozhoduje náhodný výběr (slosování) provedený prostřednictvím elektronického zařízení Pořadatele
ze všech Účastníků, kteří se zapojili alespoň do jednoho soutěžního kola dle čl. III. těchto Pravidel a zároveň
splnili podmínky Soutěže. Do slosování může být každý Účastník zapojen pouze jednou (tj. i v případě, že se
účastnil ve více než jednom soutěžním kole). O slosování bude pořízen protokol nebo jiný záznam, který bude
potvrzen osobami odpovědnými za slosování a dozorující osobou. Slosování není veřejné.
5. Do slosování nebudou zařazeni Účastníci, kteří ke dni předcházejícímu dni slosování mají vůči Pořadateli
jakékoliv závazky po splatnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi Účastníkem a Pořadatelem.
6. Slosování proběhne do 10 dnů ode dne ukončení Soutěže.
7. Vyhlášení výherce slosování (dále jen „Výherce slosování“; Výherce soutěžního kola a Výherce slosování dále
společně jen „Výherci“) ze Soutěže proběhne do 10.3. 2020. Výherce slosování bude o výhře informován
Pořadatelem nejpozději do 15 dnů ode dne slosování, a to prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu, kterou
poskytl Pořadateli ve formuláři na internetové adrese www.zazijfotbal.cz pro účely Soutěže. Výherce slosování
bude požádán o odpověď na e-mail Pořadatele s doplněním relevantních dodatečných informací (zejména
kontaktní údaje). Pořadatel zároveň Výherce slosování informuje, že Hlavní cenu získá až po doručení výše
uvedené e-mailové odpovědi včetně požadovaných informací a po následné kontrole požadovaných dokladů
s vyhodnocením splnění podmínek Soutěže. Pokud Výherce slosování ve lhůtě do 5 pracovních dní nedoručí
Pořadateli výše uvedenou e-mailovou odpověď včetně požadovaných informací, popř. nepředloží jakékoliv
relevantní požadované doklady, bude ze Soutěže vyřazen a Hlavní cena propadá bez jakékoli náhrady
ve prospěch Pořadatele.
8. Nepodaří-li se bez zavinění Pořadatele Výherce slosování kontaktovat, Hlavní cena propadá bez jakékoli
náhrady ve prospěch Pořadatele.
9. Hlavní cena bude zaslána Výherci slosování na náklady Pořadatele prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb do 2 měsíců od vyhlášení Výherce slosování Soutěže Pořadatelem. Adresa pro zaslání Hlavní ceny musí
být na území ČR.
10. Pořadatel není odpovědný za nedoručení Hlavní ceny, za její poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
11. V případě, že vyjde dodatečně najevo, že Výherce slosování nesplnil podmínky účasti v Soutěži, nebo jinak
porušil tyto Pravidla, případně neposkytl Pořadateli nezbytnou součinnost, je Pořadatel oprávněn požadovat
vrácení Hlavní ceny a Výherce slosování je povinen vrátit Pořadateli Hlavní cenu. Pokud Výherce slosování
nesplní svou povinnost podle předchozí věty, nenese Pořadatel odpovědnost za škodu, náklady, ani jiné výdaje,
které Výherci slosování vzniknou v souvislosti s nesplněním uvedené povinnosti.
V. OSOBNÍ ÚDAJE
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1. Účastník bere na vědomí, že z důvodu účasti v Soutěži zpracovává Pořadatel jeho osobní údaje za účelem
realizace, vyhodnocení Soutěže a sdělení případných Výher. Za tímto účelem po dobu Soutěže, až do jejího
vyhodnocení, zpracovává Pořadatel osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje
(telefonní číslo, e-mailová adresa, v případě Výherců také adresa bydliště a doručovací adresa). Pořadatel
zpracovává uvedené osobní údaje Účastníků v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních
údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími předpisy.
2. Za účelem propagace soutěže je Pořadatel oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách
a/nebo prostřednictvím sociálních médií jména Výherců a obec jejich bydliště.
3. Pořadatel je na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů Účastníků oprávněn oslovit Účastníky
s dotazem na spokojenost se Soutěží po jejím skončení a s obchodními nabídkami Pořadatele souvisejícími
se Soutěží a jejím předmětem, a to zejména prostřednictvím e-mailových adres Účastníků poskytnutých
Pořadateli prostřednictvím formuláře na internetové adrese www.zazijfotbal.cz, po dobu Soutěže a do
3 měsíců od konce Soutěžního období. Účastník je oprávněn kdykoliv proti takovému zpracování osobních
údajů vznést u Pořadatele námitku.
4. Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že by se Účastník domníval,
že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporou příslušnými právními předpisy, má právo kdykoli
vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Účastník má vždy právo obrátit se se svým podnětem na Úřad
pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o zásadách ochrany a zpracování osobních údajů lze nalézt zde:
https://novadigitv.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Účastníci berou na vědomí a souhlasí, že Hlavní cena nepředstavuje zájezd ve smyslu § 2521 a násl. občanského
zákoníku. Výherce slosování je povinen poskytnout Pořadateli nezbytnou součinnost pro účely uplatnění Hlavní
ceny (zejména zabezpečit si na vlastní náklady a odpovědnost platné cestovní doklady jako je pas, víza nebo
obdobný potřebný doklad, dále poskytnout požadované údaje a poskytovat další vyžádanou součinnost
ze strany Pořadatele).
2. Účastníci berou dále na vědomí, že Pořadatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s Výhrami, jejich
vadami, náklady či jinými nároky učiněnými v souvislosti s nimi.
3. Účastníci berou na vědomí, že:
I. na Výhry není právní nárok;
II. hodnotu Výher nelze uplatnit v hotovosti;
III. z Výher neplynou žádné závazky ze strany Pořadatele vůči Výhercům;
IV. Pořadatel nenese odpovědnost za nesprávně vložené registrační údaje (zejména e-mailovou adresu
a další požadované údaje) Účastníků, případně zadání těchto údajů třetí osobou bez vědomí Účastníka.
4. Pořadatel si v odůvodnitelných případech (např. z ekonomických, legislativních či provozních důvodů) vyhrazuje
právo Soutěž předčasně ukončit nebo změnit pravidla Soutěže či technické nebo organizační zabezpečení
Soutěže. V takovém případě je ukončení Soutěže či změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na
webových stránkách www.novadigitv.cz.
V Praze dne 4.2. 2020
____________________

Pavel Ondra, jednatel
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