Sport1 Klub - Měsíční hra o ceny
1. Soutěž vyhlásila společnost AMC Networks Central Europe Kft. (Sídlo: 1139 Budapešť, Lomb u. 21-25.)
(dále jen "organizátor soutěže"). Hry se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které nespadají do
rozsahu osob definovaných v bodě 4 *, nejsou právně nezpůsobilé *, mají registrované bydliště v České
republice nebo na Slovensku, dosáhli věku 18 let (dále jen: Hráč).
2. Organizátor soutěže v první den každého měsíce vyhlásí měsíční Klubovou Hru o ceny na své domovské
stránce. Hra o ceny trvá do 26. dne každého měsíce. Losování se uskuteční první pracovní den po 26.
dni.
3. Hry se účastní každá fyzická osoba starší 18 let, která se zaregistrovala na domovské stránce Klubu a
získala tak členství v Klubu.
4. Hry se nemohou zúčastnit: zaměstnanci, zástupci organizátora, dále blízcí příbuzní těchto osob,
definováni v § 685 písm. b) Občanského zákoníku; do předání výhry Organizátor může vyloučit ze hry o
ceny (dále jen: Ze Hry) hráče, pokud nemá nárok na výhru, protože jeho zadané osobní údaje jsou
fiktivní nebo nesprávné nebo hráč jinak nesplňuje osobní podmínky (podmínky označené *) uvedené v
těchto pravidlech. Kvůli chybnému zadání údajů ze strany hráče organizátor není odpovědný. Hráč nese
vždy odpovědnost na správnost jím poskytnutých osobních údajů.
5. Jeden hráč je oprávněn účastnit se hry jen jednou e-mailovou adresou/jedním profilem. Pokud se hráč
neúčastní hry s profilem, který sám zaregistroval, v souvislosti se spory vyplývajícími z používání profilu
Organizátor vyloučí jakoukoli svou zodpovědnost. Pokud se hráč pokusí o účast ve hře s více profily,
Organizátor zruší všechny jeho pokusy o účast.
6. Za nedostatky/chyby přihlášky hráče (např. chyby v psaní jména, e-mailové adresy, telefonního čísla,
atd.), za neprovedení nebo zpoždění doručení poštou, jakož i za škody vzniklé při doručení/dodání
Organizátor ani společnosti účastnící se organizování nenesou zodpovědnost. Hráč bere na vědomí, že
Organizátor není odpovědný za žádné technické problémy, které se vyskytly během hry, nebo za
prostoje, potíže které souvisejí s přetížením systému.
7. Během Hry budou uživatelé informováni o podrobnostech Měsíční hry i v bulletinu Sport1 Klubu, který
bude registrovaným členům Klubu zaslán do 22. dne každého měsíce.
8. Losování výherců: Cena (y) bude (ou) vylosované mezi registrovanými členy Klubu za přítomnosti 2
svědků. Výherci budou e-mailem informováni Organizátorem hry po slosování o dalších okolnostech
předání výhry a o povinnostech, se kterými Hráč souhlasí.
9. Účastí ve hře hráč souhlasí s tím, že po losování Organizátor může zveřejnit jméno Výherce (ů) na
domovské stránce Sport1 Klubu, respektive může informovat Výherce (ů) e-mailem. Pokud se nepodaří
kontaktovat Výherce (ů) do 48 hodin od oznámení, Organizátor v souvislosti s danou cenou oznámí
dalšího vítěze v pořadí (dále jen: „Náhradní výherce“). Výběr Náhradního Výherce se řídí pravidly pro
Vítěze. Organizátor vylučuje možnost, aby Výherce nebo Náhradní výherce po uplynutí termínu k
přihlášení uplatnili jakýkoliv nárok na Cenu, v případě zmeškané zpětné vazby nemohou mít nárok na
Cenu a v této souvislosti nejsou oprávněni vůči Organizátorovi uplatnit žádné jiné nároky. Předání Ceny
se uskuteční do 30 dnů od zpětné vazby Vítěze (nebo Náhradního vítěze) provedené v termínu, v čase a
na místě dohodnutém s Vítězem (nebo Náhradním vítězem). V případě, že se neuskuteční předání Ceny
z jakéhokoli důvodu zaviněním Výherce (Náhradního výherce), nemůže Výherce (Náhradní výherce) již
uplatnit nárok na Cenu a nemá žádné jiné nároky u Organizátora soutěže. Všichni Výherci (Náhradní
výherci) jsou povinni spolupracovat s Organizátorem, aby se předání Cen uskutečnilo podle výše
uvedeného popisu. Hráči si uvědomují, že účastí ve Hře akceptují tato pravidla Hry.
10. Jestliže je způsobilost k právním úkonům Výherce omezena, na věcnou zprávu své ceny a na převzetí
své výhry má právo jen spolu se svým zákonným zástupcem.
11. Organizátor nenese odpovědnost v případě, kdy z důvodu přetížení systému, přerušení připojení k
internetu, nebo jakékoli jiné chyby, která nenastala zaviněním Organizátora, účast ve hře, a to zejména
- přihlášení na stránku jako člen, respektive registrace definovaná v bodě 5 - se zpozdí nebo selže.
12. Organizátor si vyhrazuje právo změnit Pravidla, mechanismy a ceny hry. Organizátor vylučuje jakoukoliv
odpovědnost za chyby tisku, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv komunikačním materiálu
týkajícím se hry. Organizátor je oprávněn vyloučit ze hry hráče, který se pokouší nečestně se zúčastnit

hry tím, že obešel podmínky obsažené v těchto Pravidlech. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo
změnit tato Pravidla účasti a zpracování dat.
13. Ceny nejsou převoditelné na jinou osobu a nelze je převést na hotovost. Daňovou povinnost za ceny
snáší organizátor, ale všechny ostatní vzniklé náklady nese hráč. Organizátor soutěže neposkytuje
žádnou záruku v ohledu cen, takové nároky Vítěz může uplatňovat vůči výrobci/distributorovi ceny v
souladu s právními předpisy.
14. Hráč svou účastí ve hře:
a. dává svůj bezpodmínečný, výslovný souhlas, aby jeho jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a
v případě jeho výhry i osobní údaje, které jsou nezbytné pro oznámení výherního seznamu nebo
na předání a převzetí výhry, byly zpracovávány Organizátorem soutěže a osobami zúčastněnými
v organizování Hry o ceny, pouze pro účely uskutečnění Hry o ceny a pouze do jejího ukončení, v
souladu s ustanoveními zákona CXII z roku 2012 o právu na sebeurčení v oblasti informací a o
svobodném přístupu k informacím, jakož i s Nařízením EU o ochraně údajů (GPDR);
b. bere na vědomí, že o předání ceny může být vyhotoven videozáznam, zvukový a filmový
záznam, a zároveň dává svůj souhlas k využití těchto záznamů buď v celku nebo jejich částí pro
budoucí propagační akci a reklamu, bez jakýchkoliv časových omezení nebo omezení týkajících
se událostí využívání. Hráči zároveň berou na vědomí, že nebudou mít žádné materiální nároky v
souvislosti s těmito nahrávkami, takových nároků se výslovně a trvale vzdávají.
c. bezpodmínečně souhlasí s tím, že jeho údaje Organizátor soutěže bude používat pouze v
průběhu Měsíční Klubové Hry a také bere na vědomí, že údaje Hráčů Organizátor soutěže
nebude zpracovávat pro jiné účely, než jsou uvedeny v tomto bodě 13. Organizátor soutěže
nepřebírá odpovědnost za jakékoli nároky třetích stran v souvislosti s Hrou o ceny.
d. Údaje zaslané Výhercem Organizátor soutěže uchovává strukturovaně, výhradně za účelem
předání ceny Výherci. Po odeslání ceny Organizátor soutěže zničí přijaté údaje.
15. Hráč svou účastí ve Hře akceptuje tato Pravidla účasti a zpracování dat.
16. Organizátor si vyhrazuje právo změnit tato pravidla účasti a správy dat.
Budapešť, 01. 09. 2019

