
 

 

 

 

PRAVIDLA VELKÉ LETNÍ SOUTĚŽE SE ZPŠ 

 

Pořadatel soutěže:  

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, se sídlem Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01, IČ: 46354182, vedená 

u Městského soudu v Praze, vložka A 7541 (dále jen „pořadatel“).  

Partner soutěže:  

HAVEX-auto s.r.o. se sídlem Na Bělidle 503, Vrchlabí, 543 01, IČ 60108151, vedená u Krajského soudu 

v Hradci Králové, vložka C 5254 (dále jen „partner“).  

 

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE  

Soutěžní akce s názvem „Velká letní soutěž se ZPŠ“ (dále jako „soutěž“) bude probíhat na území České 

republiky v termínu od 3. 8. 2021 do 14. 9. 2021, 23:59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“).  

 

2. PODMÍNKY ÚČASTI  

Účastníkem soutěže může být jen fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. 

Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stává osoba, která v době soutěže vyplní a odešle z webových 

stránek www.pojistovnamehosrdce.cz/soutez soutěžní formulář a zároveň správně odpoví na soutěžní otázku.  

Každý soutěžící se má právo účastnit soutěže pouze jednou. Pokud soutěžící zašle více odpovědí, bude 

do soutěže zařazen pouze jednou. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele 

či partnera soutěže.  

• Pořadatel nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob. 

• Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším 

osobám, které přijdou do styku s výhrou.  

• Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, 

pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. 

V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání. 
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• Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a 

programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si 

pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá 

nárok na odškodnění či vypořádání.  

• Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu výherce.  

• Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná 

plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách. 

• Partner soutěže poskytl věcné ceny do soutěže a tyto jednotlivým výhercům předá a umožní danou 

výhru uplatnit dle stanovených pravidel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za řádné předání ani 

za uplatnění výher.  

 

3. MECHANIKA SOUTĚŽE 

Soutěžící v době soutěže vyplní a odešle soutěžní formulář a zároveň správně odpoví na soutěžní otázku. 

Formulář je umístěn na soutěžních webových stránkách www.pojistovnamehosrdce.cz/soutez. Každý 

soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pokud zašle odpověď vícekrát, bude do soutěže zařazen 

pouze jednou. Maximální počet výherců je dvacet (20). Pořadatel vylosuje výherce až po skončení celé 

soutěže, z losování bude proveden notářský záznam.  

 

4. VÝHRY  

1. cena – poukaz na zapůjčení vozu Škoda Kodiaq na víkend zdarma  

2. cena – poukaz na zapůjčení vozu Škoda Karoq na víkend zdarma 

3. cena – poukaz na zapůjčení vozu Škoda Octavia na víkend zdarma  

4.-6. cena – tandemový skok na motorce s Petrem Pilátem 

7. cena – poukaz na svezení v závodním voze s Václavem Fejfarem, Mistrem Evropy v autocrossu 

8. cena – poukaz na svezení v závodním voze s Ondřejem Klymčiwem, závodníkem Rally Dakar 

9.-15. cena – balíček reklamních předmětů HAVEX-auto a ZPŠ v hodnotě 1 000 Kč 

16.-20. cena – poukaz na sportovní potřeby do sítě prodejen SPORTISIMO v hodnotě 500 Kč 
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5. VÝHERCI  

Po skončení soutěže pořadatel vylosuje ze všech platných a správných odpovědí v soutěži pod notářským 

dohledem dvacet (20) výherců. Výherce bude o své výhře informován nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů 

od losování, a to telefonicky. Zároveň mu budou na e-mail, který uvedl při registraci do soutěže, zaslány 

informace k převzetí výhry. Výherce je povinen pořadatele informovat o svém zájmu výhru převzít a zaslat své 

kontaktní údaje, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce svůj zájem do této 

lhůty nepotvrdí, propadá výhra pořadateli. Výhra bude buď osobně předána v sídle ZPŠ, Husova 302, Mladá 

Boleslav, nebo odeslána nejpozději do 14 dnů od data doručení adresy výherce.  

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výhry. 

Reklamace vad se na výhry nevztahují. Výhry nelze vyplatit alternativně v penězích nebo požadovat vydání 

jiné výhry než té, která je určena pořadatelem, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži nebude výherci 

vydána v případě, že pořadatel zjistí porušení soutěžních pravidel nebo bude mít oprávněné podezření na 

spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, 

která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou 

výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání. 

 

6. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat 

právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele a partnera soutěže, který rozhodne 

o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem, či 

se ji výherci nepodařilo doručit. Pořadatel neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení 

oznámení o výhře po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty, nebo 

jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla 

soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla 

soutěže mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak 

tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.  

 

7. ÚČAST V SOUTĚŽI A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěžící odesláním soutěžního formuláře vyslovuje souhlas s těmito pravidly 

a potvrzuje, že byl seznámen s Informací o zpracování osobních údajů ZPŠ. Soutěžící souhlasí se zařazením 

svého e-mailu do databáze pořadatele a se zasíláním obchodních sdělení a v případě výhry v soutěži s 

předáním svých osobních údajů obchodnímu partnerovi za účelem předání ceny. Svůj souhlas může soutěžící 

kdykoliv odvolat.  
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Výherce bere na vědomí a dává svolení, že pořadatel nebo partner může pořídit a použít obrazový a zvukový 

záznam zachycující výherce v souvislosti s výhrou v soutěži zejména záznam pořízený při předání výhry, kde 

budou uvedeny i identifikační údaje výherce v rozsahu jméno, příjmení, město/obec uvedeného bydliště, v 

elektronické i tištěné podobě v masmédiích, dále s využitím sítě internet a v propagačních materiálech a 

komunikačních kanálech pořadatele či partnera a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

 


