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ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE   

o VIP vstupy na Retail Golf® Cup 2016 

   

  

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „o VIP vstupy na 
Retail Golf Cup® 2016“ (dále jen „soutěž“) v České republice. Tento dokument může být 
pozměněn pouze formou písemných dodatků.  
  

Organizátorem soutěže je:  
monit s.r.o. 
Pobočka: Purkyňova 125, PSČ 61200 Brno 
IČ: 26981742 
DIČ: CZ26981742 
(dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“) 
 

 

I. Termín soutěže 

1. Soutěž bude probíhat v termínu 11. 3. 2016 – 11. 4. 2016 včetně (dále jen „doba konání 

soutěže“) na území České republiky.  

2. Soutěž se uskuteční na webových stránkách www.retail-golf-cup.cz.  

3. Soutěž je rozdělena na 3 samostatně vyhodnocovaná soutěžní kola:  

I. 1. kolo od 11. 3. 2016 15:00:00 hod do 21. 3. 2016 23:59:59 hod.,   

II. 2. kolo od 22. 3. 2016 00:00:01 hod do 31. 3. 2016 23:59:59 hod.,   

III. 3. kolo od   1. 4. 2016 00:00:01 hod do 11. 4. 2016 23:59:59 hod.    

(dále jen „soutěžní kolo“) 

 

  

II. Účastníci soutěže  

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm  

a s adresou pro doručování na území České republiky popřípadě Slovenské republiky, 

dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící".  

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru 

k organizátorovi či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve 

smyslu § 22 občanského zákoníku. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži  

nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková 

osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, 

které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě 

propadá organizátorovi soutěže. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor 

zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého 

jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému 

účastníkovi k získání výhry.   

  

III. Výhry v soutěži   

1. Výhry pro jednotlivé období jsou rozděleny:  

 1. kolo od 11. 3. 2016 15:00:00 hod do 21. 3. 2016 23:59:59 hod.  

 Výhra: 1x VIP vstup pro jednoho hráče na Retail Golf® Cup 2016 

(v hodnotě 7.490 Kč). 

 2. kolo od 22. 3. 2016 00:00:01 hod do 31. 3. 2016 23:59:59 hod.  

 Výhra: 1x VIP vstup pro jednoho hráče na Retail Golf® Cup 2016 

(v hodnotě 7.490 Kč). 

 3. kolo od 1. 4. 2016 00:00:01 hod do 11. 4. 2016 23:59:59 hod.    

 Výhra: 1x VIP vstup pro jednoho hráče na Retail Golf® Cup 2016 

(v hodnotě 7.490 Kč). 
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2. Výhru může soutěžící, jeho rodinní příslušníci nebo jiné osoby s totožnou doručovací 

adresou jako je doručovací adresa soutěžícího, vyhrát jen jednou za všechny 3 období.  

3. Výherci budou o výhře informováni na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do 

soutěže, a to neprodleně po skončení daného soutěžního kola, nejpozději do 2 pracovních 

dní od ukončení daného soutěžního kola.  

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo jednotlivé počty a hodnoty výher pro jednotlivá kola 

upravit. 

  

 

IV. Postup soutěže   

1.  Soutěžící v době konání soutěže navštíví webové stránky www.retail-golf-cup.cz  

(dále jen „soutěžní web“), kde vyplní registrační formulář na adrese  

www.retail-golf-cup.cz/soutez.html a odpoví na soutěžní otázku.   

2. Účastník se může do každého kola soutěže v době jejího konání zapojit pouze jednou. 

V případě výhry v jakémkoliv kole této soutěže není možné zúčastnit se dalších kol této 

soutěže.   

3. Soutěž je v době svého konání rozdělena do tří samostatně vyhodnocovaných kol.  

Pro každé soutěžní kolo je přiřazena jiná soutěžní otázka (dále a výše jen „soutěžní 

otázka“).  

4. Výhercem daného kola, který získá výše uvedenou výhru v soutěži, se stane soutěžící, 

jehož odpověď vyplněná v rámci časového rozpětí pro dané soutěžní kolo na soutěžním 

webu, bude z hlediska přesnosti nejblíže správně odpovědi na soutěžní otázku, příslušnou 

pro dané kolo. Výhercem se tedy stane ten soutěžící, který zodpoví příslušnou soutěžní 

otázku zcela správně, nebo v případě, kdy žádný ze soutěžících v daném soutěžním kole 

zcela správně soutěžní otázku nezodpoví, ten soutěžící, jehož odpověď se objektivně 

správné odpovědi na soutěžní otázku, v porovnání s ostatními soutěžícími, nejvíce 

přiblížila.    

5. V případě, že se dva nebo více soutěžících umístí z hlediska míry přesnosti své odpovědi 

na konkrétní soutěžní otázku na stejném pořadovém místě ve vztahu k objektivně správné 

odpovědi na soutěžní otázku, o výherci rozhodne dřívější odpověď v daném kole soutěže 

(rozhodující je čas odeslání registračního formuláře). 

  

  

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy  

1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník 

soutěže, resp. jeho zákonný zástupce, se zařazením všech jím poskytnutých osobních 

údajů v rozsahu tohoto registračního formuláře (dále jen „údaje“) do databáze společnosti 

monit s.r.o., se sídlem: Skorkovského 1643/115, PSČ 63600 Brno, IČ: 26981742, DIČ: 

CZ26981742 jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich zpracováním pro účely 

realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení 

výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných 

aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků 

dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu neurčitou, respektive do 

odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může 

bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti uvedené v každém jednotlivém obchodním 

sdělení 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.  

http://www.retail-golf-cup.cz/
http://www.retail-golf-cup.cz/soutez.html
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2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v 

souladu s § 77 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení  

v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v 

souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků 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.  

  

  

VI. Závěrečná ustanovení  

1. Vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry v soutěži není možné.   

2. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými 

prostředky.   

3. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se 

tato pravidla bezvýhradně dodržovat.  

4. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit 

její pravidla s výjimkou záležitostí týkajících se práv a povinností účastníků či organizátora. 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno 

písemně a zveřejněno na www.retail-golf-cup.cz.  

5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.  

6. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech 

týkajících se této soutěže. Pouze organizátor je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí 

účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži v souladu s těmito pravidly.  

7. Organizátor je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek 

soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoliv účastníka soutěže.  

8. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen na internetových stránkách 

www.retail-golf-cup.cz.  

  

Bližší informace o soutěži naleznete na www.retail-golf-cup.cz/soutez.html. 

    

V Brně, dne 11. března 2016  
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