Prostřednictvím tohoto dokumentu se jasně upravují pravidla soutěže pod názvem
„ Charitativní Stream Watch Dogs Legion a Xbox “ (dále jen „soutěž“). Toto je jediný
dokument, který závazně upravuje pravidla soutěže propagovaných na materiálech
určených spotřebitelům na území České republiky. Tento dokument může být pozměněna
pouze formou písemných dodatků.
1.

Organizátor soutěže

1.1. Zadavatelem soutěže je společnost:
UBISOFT GMBH sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 39A
026 72 Warszawa Mazowieckie
společnost pověřená zadavatelem soutěže její organizaci je:
Společnost Street Light Production s.r.o.
Sousedíkova 7, Praha 9, 190 00, IČ: 04617479, DIČ: CZ04617479,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
(dále jen „organizátor“).
2.

Termín a místo konání soutěže

2.1. Soutěž se uskuteční dne 16.12.2020. v čase od 16:00 do 23:30 (dále jen „doba konání
soutěže“).
2.2. Soutěž proběhne na území České republiky, a to prostřednictvím YouTube kanálu RePlay (https://www.youtube.com/user/REPLAYczech)
3.

Účastníci soutěže

3.1. Soutěžícím (dále jen „soutěžící“, nebo „účastník soutěže“) se může stát pouze fyzická
osoba starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky nebo
Slovenska, která splní níže uvedená pravidla soutěže až do okamžiku jejího vyhodnocení.
Soutěžící mladší 18 let, ne však mladší 15 let, se může soutěže zúčastnit pouze se souhlasem
svého zákonného zástupce uděleného v souladu s ust. § 32 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Soutěžící mladší 18 let je povinen kdykoliv v průběhu
soutěže i po jejím skončení na výzvu zadavatele či organizátora uspokojivě prokázat existenci
a trvání souhlasu zákonného zástupce ve smyslu předchozí věty a to i písemnou formou.
3.2. Osoby, které nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo které jednají v rozporu s pravidly
soutěže budou ze soutěže vyřazeni. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené
podmínky soutěže stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivě poskytnutých
informací, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá, nebo je povinen vrátit vydanou výhru.
Organizátor soutěže, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých zjistí,
nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i
prostřednictvím třetích osob. Zadavatel, popř. organizátor se souhlasem zadavatele, si

vyhrazuje právo neudělit výhry a to v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících
nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či
zásadami fair-play.
3.3. Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož
chování vykazuje známky nekalého, nemorálního, nesoutěžního či podvodného jednání a
rovněž tak jednání v rozporu s fair play.
4.

Zapojení soutěžícího do soutěže

4.1. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže přispěje jakoukoliv
částkou minimálně však částkou 100 KČ (sto korun českých) na charitativní spolek „Síla
rodiny“ a to prostřednictvím platební brány PayPal.
4.2. Pravidla platby přes platební bránu PayPal upravuje sám poskytovatel těchto
nebankovních služeb. Při platbě jsou účtovány poplatky 10kč fix/platba + 3,4% z připsané
částky.
5.

Obsah soutěže

5.1. Formát soutěže je vytvořen tak aby v maximální možné míře pomohl získat finanční
prostředky pro charitativní spolek „Síla rodiny“. Účastník se stává soutěžícím ve chvíli, kdy
uskuteční platbu skrz platební bránu PayPal.
5.2. Doba trvání soutěže: Soutěž se uskuteční dne 16.12.2020. v čase od 16:00 do 23:30.
Příspěvky provedené skrz platební bránu PayPal mimo dobu trvání soutěže budou připsány
na charitativní účet „Síla rodiny“ avšak nebudou brány jako soutěžní příspěvky. Soutěž může
na pokyn zadavatele ukončit organizátor soutěže kdykoliv v průběhu soutěže, uzná-li tak za
vhodné vzhledem k počtu sledujících nebo jiným nepředvídatelným vlivům okolností.
6.

Vyhodnocení soutěže, výhry v soutěži a výherci

6.1. První cenu, konzoli Xbox Series X vyhrává ten soutěžící, který v průběhu konání soutěže
přispěje nejvyšší částkou v rámci platební metody PayPal. Poukázané částky jedním
soutěžícím se sčítají. Každý ze soutěžících může přispět libovolnou částku přesahující částku
100 KČ několikanásobně.
6.2. Na konci soutěže tedy 16.12.2020. v čase od 23:30 proběhne slosování všech
soutěžících a to prostřednictvím počítače, nebo prostřednictvím náhody formou scrollování
na čtecím zařízení. Ve stejné době také proběhne oznámení výherců.
6.3. Výhry v soutěži jsou definovány takto:
Hlavní výhra:
1ks herní konzole Xbox Series S

Ostatní výhry:
5ks deštník s potiskem a nášivka
3ks mikina s potiskem
3ks hra Watch Dogs Legion na herní konzoli Xbox v digitální podobě
3ks balíček obsahující POP figurku, peněženku a přívěsek
3ks hrnek s potiskem
3ks kšiltovka
6.4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zaměnit výhry v soutěži na základě ostupnosti
za jiné výhry v odpovídající kvalitě a ceně dané vyměněné výhry. Organizátor si dále
vyhrazuje právo přidat do soutěže výhry v průběhu konání soutěže bez dalšího oznámení
těchto výher prostřednictvím dodatku k tomuto dokumentu.
7. Doplňující a společná ustanovení
7.1.Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem
zadavatele konečným způsobem rozhodovat o výhrách v soutěži, o změnách či doplnění
pravidel, jakožto i o všech otázkách týkajících se této soutěže.
7.2.Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že
organizátor i zadavatel je oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení v médiích
(včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto
soutěží a jeho výrobky s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným
způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení
soutěže.
7.3.Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky.
Organizátor soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek
soutěže jednotlivými soutěžícími.
7.4.Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí
v soutěži (především funkčnost sítě internet a platební brány PayPal). Zadavatel dále neručí
za doručení zprávy, kterým bude zasílána informace o účasti, registraci, výhře apod.
7.5.Tato pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách www.gaming4good.cz. V případě,
že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve
formě číslovaného dodatku a zveřejněno na výše uvedených webových stránkách. Účinnost
této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
7.6.Organizátor ani zadavatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí
v soutěži či s v souvislosti s užíváním výher.
7.7.Registrací do soutěže bere soutěžící na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány (dále jen „údaje“) zadavatelem jakožto správcem (dále jen „Společnost“)
včetně zpracování prostřednictvím zpracovatele, kterým organizátor soutěže, pro účely
realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher – poté budou údaje soutěžících

zlikvidovány. Společnost je oprávněna nad rámec uvedeného zpracovávat některé osobní
údaje v omezeném nezbytném rozsahu v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis, a
to pouze po dobu takovým právním předpisem stanovenou. Účastník bere na vědomí, že má
práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné,
že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu
k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných
osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností
Společností se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu
osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.
7.8. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit
v penězích. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat
rozhodné skutečnosti na soutěžícím.
7.9. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické
sociální síti Facebook, Instagram nebo Youtube. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují
své informace organizátorovi a zadavateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti
Facebook, Instagram nebo Youtube.
7.10. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají
jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, Instagram nebo Youtube, resp. že
společnost Facebook, Instagram nebo Youtube je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti
plně osvobozena
7.12.
V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na
propagačních materiálech anebo jiných materiálech s textem úplných pravidel soutěže platí
znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních
materiálech anebo jiných materiálech je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly
soutěže.
7.13
Každému dárci poskytneme na vyžádání Potvrzení o přijetí daru za účelem
daňového odpočtu. Pro vydání Potvrzení o přijetí daru je nutné uvést osobní údaje dárce vč.
rodného čísla pro účely FÚ. Kontakt: Martin Hrdý (jednatel spolku „Síla rodiny“, E:
anymosu@icloud.com
Pravidla soutěže byla vypracována v Praze, dne 24.12. 2020, kdy nabývají platnost.

