
Pravidla pro soutěž „inSPORTline červen patří dětem“ 
(dále jen „pravidla“) 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Organizátorem soutěže pořádané pod názvem „inSPORTline červen patří dětem“ (dále jen „Soutěž“) 

je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČ 26847264, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 116888, (dále jen 

„Organizátor“) 

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE 

Soutěž bude probíhat od 31. 5. 2017 do 30. 6. 2017 

3. PŮSOBNOST PRAVIDEL  

Tato pravidla se vztahují výlučně na Soutěž, tak jak je uvedena v bodě 1. a 2. těchto pravidel.  

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Účastníkem Soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na 

území České republiky (dále jen „Účastník“).  

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo odborném poměru k organizátorovi a/nebo 

ke společnostem, jež jsou členem stejného koncernu jako Organizátor, ani osoby jim blízké dle 

ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákazník, v účinném znění.  

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům 

nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je dáno 

důvodné podezření, že v Soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky, nebo že 

poškozují dobré jméno Organizátora či osob s ním spojených.  

Vyloučen ze Soutěže je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že Organizátorovi 

uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje. Vyloučením ze Soutěže ztrácí Účastník nárok na předání výhry, 

a to bez náhrady. Každý účastník může vyhrát pouze jednu vedlejší a jednu hlavní cenu. 

5. CENY V SOUTĚŽI 

Výhry v Soutěži jsou rozděleny na dvě skupiny. První skupina – 3 ks iPhone 7 Black 128 GB (dále jen 

„Hlavní cena“) 

Druhá skupina obsahuje produkty uvedeny viz níže (dále jen „Vedlejší ceny“):  

− 1 ks Trampolínový set inSPORTline Top Jump 457 cm 

− 3 ks Tablet inSPORTline inTab 7“   

− 1 ks Dětské skákací boty Worker Hoppino  

− 4 ks Létající talíř Aerobie SUPERDISC – žlutá  

− 2 ks Elektronický terč WORKER WJ300 1  

− 1 ks Celoodpružené juniorské kolo Matrix Vermont 26" - model 2015  

− 1 ks Koloběžka WORKER PitBul Pro 

− 4 ks Freestyle přilba WORKER Komik  

− 1 ks Stůl na stolní tenis inSPORTline Pinton 

− 1 ks Svítící penny board WORKER Lumy 200 22" – 2016 

− 3 ks Závěsné houpací křeslo WORKER C2 PRO 

 



 

6. PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Do Soutěže je zařazen každý zákazník, který nakoupí v době konání Soutěže z internetového obchodu 

inSPORTline.cz nad 1 000 Kč a zároveň potvrdí svou účast v nákupním košíku zatržením „chci se 

zúčastnit soutěže – inSPORTline červen patří dětem“. Určující pro zařazení do Soutěže je datum 

vytvoření objednávky.  

Každý všední den po dobu trvání Soutěže proběhne losováním výběr jednoho Účastníka, který obdrží 

jednu z Vedlejších cen (dále jen „Soutěžní kolo“). První Soutěžní kolo proběhne 1.6.2017 z Účastníků 

za předchozí den. Další Soutěžní kolo proběhne následující všední den 2.6.2017 z Účastníků nově 

přibyvších od posledního Soutěžního kola. Tento vzor bude aplikován opakovaně každý všední den až 

do 30.6.2017, kdy se uskuteční poslední Soutěžní kolo.  

1.7.2017 budou ze všech Účastníků v Soutěži vylosováni tři výherci Hlavních cen.  

Každý Účastník smí vyhrát pouze jednu Vedlejší cenu a jednu Hlavní cenu.  

Organizátor rozhoduje o pořadí Vedlejších cen v jednotlivých Soutěžních kolech. 

 

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ 

Účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město 

bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích, webových stránkách a v newsletterech.  

Jméno každého výherce bude oznámeno na webové/facebookové stránce organizátora nejpozději do 

5 pracovních dní od ukončení Soutěžního kola, o zároveň bude tento výherce o své výhře informován 

prostřednictvím telefonu nebo emailu, který je uvedený v kontaktních údajích v objednávce. Výherce 

musí na zprávu odpovědět a sdělit svou adresu pro zaslání výhry nejpozději do 1 týdne od kontaktu 

Organizátorem, jinak jeho výhra propadá organizátorovi. Výhry budou jednotlivým výhercům 

odeslány nejpozději do 14 pracovních dní od sdělení doručovací adresy výherce.  

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě neohlášené změny kontaktních 

údajů výherce, nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení schránky výherce, z 

důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho 

straně. Organizátor je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát. Organizátor si 

vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a 

hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné 

slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry 

nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi. Právo na výhry nelze převést 

na jinou osobu. 

8. OSOBNÍ ÚDAJE 

Účastník uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění svůj 

souhlas se zpracováním osobních údajů jím sdělených organizátorovi v rámci soutěže za účelem 

předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších 

marketingových akcích organizátora, jakož i nabízení produktů organizátora a zasílání obchodních 

sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti, v účinném znění, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že 

poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je společnost SEVEN SPORT s.r.o., se 

sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, IČ 26847264 

Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou 

na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. 



Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze soutěže. Účastník má dále 

práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání 

údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo 

na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů. 

Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem některé z cen, organizátorovi 

souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s 

uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně 

elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném organizátorem a s využitím k propagačním 

účelům. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže.  

2. Organizátor tímto není vůči Účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze 

strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.  

3. Každý Účastník účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a 

neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Organizátora.  

4. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 

pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, 

předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli Účastníka ze Soutěže bez nároku na 

jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při podezření z 

nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s 

výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže.  

5. Organizátor Soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této Soutěži požadovat, aby vítěz 

prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 18 let. V 

případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v Soutěži předána.  

7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky, v případě jakýchkoli nejasností se 

účastníci mohou obrátit s dotazem na kontaktní oddělení společnosti SEVEN SPORT s.r.o. 

https://www.insportline.cz/kontakty.  

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 31. 5. 2017. 

 

https://www.insportline.cz/kontakty

