PRAVIDLA SOUTĚŽE
pro účastníky finančně-vzdělávací hry „Jak se točí peníze“
(dále jen „Soutěž“)
1.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00, IČO: 45244782, DIČ: CZ699001261, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Pořadatel“)
2.

Účastník Soutěže

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, navštěvující kteroukoli základní
školu v České republice, od první do sedmé třídy včetně (od 7 do 13 let), s doručovací
adresou v České republice (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník“).
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat. Při jakémkoli jejich porušení si Pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka
ze soutěže bez náhrady vyloučit.
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby blízké dle ust. § 22 občanského zákoníku ve
vztahu k zaměstnancům útvaru marketingu a komunikace Pořadatele. Pokud se i přesto
některá z těchto osob stane Výhercem v soutěži, výhra jí nebude předána. Výhra
nebude předána také v případě, že Pořadatel 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.
3.

Soutěžní období

Soutěž probíhá v době od zahájení finančně-vzdělávací hry „Jak se točí peníze“, tj. od 9.
10. 2017 do 18. 4. 2018, kdy bude Soutěž ukončena (dále jen „soutěžní období“).
Vyhlášení vítězů proběhne dne 30. 4. 2018, kdy budou vyhlášeni vítězní soutěžící výherci hlavní ceny, a to na webové stránce www.verimedobrymvecem.cz. Výherce
bude rovněž kontaktován e-mailem nebo telefonicky, dle jím uvedených kontaktních
údajů.
Dílčími výhrami je 5 kouzelných měšců měsíčně pro ty, kdo v daném měsíci zodpoví
kvízové otázky nejrychleji a poznají místo, kam zloděj schoval lup. Výherce dílčí soutěže
o měšce vyhlásíme vždy k 10. dni měsíce po dobu trvání soutěže a budeme je
kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, dle uvedených údajů.

4.

Princip a podmínky soutěže

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že dohraje do závěru finančně-vzdělávací hru „Jak
se točí peníze“. Výsledek finančně – vzdělávací hry nemá mít vliv na výběr desítky
vítězů hlavní ceny.
Každý Soutěžící se může soutěže účastnit neomezeně, ale pouze časově první
odpověď na výherní otázku „Komu byste darovali kouzelný měšec a na co?“ je zařazena
do Soutěže. Pokud nebude možné vítěze Soutěže kontaktovat dle jím zadaných
kontaktních údajů (emailem/telefonem) v průběhu 5 pracovních dní po vyhlášení
výherců hlavní ceny, nebo výherců dílčí ceny, právo takového výherce na výhru zaniká.
Výhra propadá ve prospěch dalšího vybraného Soutěžícího.
5.

Hodnotící kritéria

Výherce hlavní ceny bude vybírat na základě první odpovědi soutěžícího na výherní
otázku "Komu byste darovali kouzelný měšec a na co?“ sedmičlenná porota složená
ze zaměstnanců Pořadatele, která bude posuzovat originálnost odpovědi. O rozhodnutí
poroty bude učiněn zápis a rozhodnutí bude konečné.
Výhercem dílčí ceny - měšce - se stává pětice soutěžících, která v daném měsíci
nejrychleji správně odpoví na kvízové otázky a pozná místo, kde zloděj schoval svůj lup.
Soutěž o dílčí ceny se uzavírá vždy uplynutím 10. dne v příslušném měsíci.
6.

Ceny a výherci

Hlavní cenou je víkendový pobyt za účasti youtubera „KOVYho“ v zahraničí v hodnotě
do 50.000,- Kč pro Výherce a jeho jednoho zákonného zástupce.
Dílčí výhrou je měšec se sladkým překvapením.
Počet Výherců hlavní ceny je 10.
Počet Výherců dílčích cen je 5 měsíčně po dobu soutěžního období, tj. celkem 35
Výherců.
Specifikace a podmínky hlavní výhry budou Pořadatelem zveřejněny nejpozději do 31.
12. 2017 na stránkách verimedobrymvecem.cz.
7.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Registrací ve finančně-vzdělávací hře a odpovědí na otázku „Komu byste darovali
kouzelný měšec a na co?“ Účastník soutěže, resp. jeho zákonný zástupce vyjadřuje
souhlas s tím, aby jeho jméno, příjmení, věk a odpověď v případě, že bude Výhercem
byly zveřejněny ve výsledkové listině a dále, že Pořadatel po dobu 1 roku od začátku

Soutěže může zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, tel.
číslo a e-mailová adresa a to pro vyhodnocení soutěže a pro marketingové účely (tj.
nabízení produktů a služeb) Pořadatele, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i
pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník, resp. jeho zákonný
zástupce má právo souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Pořadatele.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Účastník, resp. jeho
zákonný zástupce má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo
přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat
jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou
náhradu, bylo-li jednáním Pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou
důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
10.

Další důležité podmínky soutěže

Výhry nejsou právně vymahatelné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry
peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Účastníkům soutěže jinak
zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou
uvedená v těchto pravidlech. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují
případné reklamace. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s
realizací výhry.
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že
změnu vyhlásí na místě, kde jsou tak k dispozici pravidla.
Pravidla jsou k dispozici na webové stránce www.verimedobrymvecem.cz.
Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními
předpisy České republiky.
V Praze, dne 9. října 2017

