Herní řád a pravidla soutěže Štědrý rok
Na stránkách soutez.tescomobile.cz bude v termínu od 10. 4. 2018 do 31. 12. 2018 realizována hra s
názvem „Štědrý rok“ (dále jen jako „hra“).

O co hrajeme:
Každý měsíc výhry ve 3 kategoriích pro 3 výherce:
Pobyt pro 2 včetně letenky – 1 výherce
Chytré zařízení – 1 výherce
Služby/balíčky Tesco Mobile – 1 výherce

Systém hry:
Výhru získává ten účastník, který na stránkách soutez.tescomobile.cz vyplní povinné informace o své
osobě a současně má aktivní SIM kartu Tesco Mobile (aktivní = za poslední 3 měsíce provedl
placenou aktivitu). Současně si musí zahrát hru (např. pexeso) tématicky spojenou s hlavní výhrou
v daném měsíci.
Hra se opakuje každý měsíc a výherci budou určeni náhodným výběrem, který proběhne vždy do tří
pracovních dnů následujících po daném soutěžním měsíci. Do slosování budou zařazeni všichni
účastníci, kteří splní podmínky hry stanovené těmito pravidly.
V případě, že účastník, který byl vylosován, ale předal nesprávné informace nebo nemá aktivní Tesco
Mobile SIM kartu, příp. nesplnil jinou podmínku hry, a proto výhru nezískal, pokračuje hra za stejných
podmínek pro další účastníky.

Pořadatel a organizátor:
Pořadatelem a organizátorem hry je společnost Tesco Mobile ČR s. r. o., se sídlem Vršovická
1527/68b, 100 00 Praha 10, IČ: 291 475 06 (dále jen „pořadatel“).

Podmínky účasti ve hře a předání výher:
Zúčastnit se může každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na
území České republiky při splnění veškerých podmínek účasti ve hře stanovených těmito pravidly. Z
účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s pořadatelem hry,
které se podílely na vývoji nebo organizaci této hry a dále osoby blízké těmto osobám ve smyslu úst. §
22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Z
účasti ve hře jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 90 dnů v době trvání hry
jakoukoliv výhru v rámci dané hry (dále jen „účastník hry“).
Účastníci hry vstupem do hry potvrzují, že udělují pořadateli výslovný souhlas s pořízením podobizny,
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jejich osoby (tj. veškerých projevů osobní
povahy) v souladu s příslušnými právními předpisy v průběhu celé doby konání hry a že tyto záznamy
mohou být dále zveřejněny na facebookovém profilu Tesco Mobile a případně použity pro reklamní,
marketingové a informační účely pořadatele a s ním spolupracujících osob ve všech komunikačních
médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, především jejich
sdělováním veřejnosti, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí (internet) a rozmnožováním a
rozšiřováním. Tento souhlas udělují účastníci hry pořadateli bezplatně bez věcného, časového,
územního a množstevního omezení a souhlasí s následnou úpravou záznamů (např. retuše,
počítačová grafika) a s jejich spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla.
Účastník hry bere na vědomí, že před převzetím výhry je povinen udělit souhlas s užitím veškerých
jeho projevů osobní povahy ve prospěch pořadatele, včetně jejich zveřejnění. Bez udělení tohoto
souhlasu ztrácí nárok na výhru. Účastníci hry vstupem do hry dále potvrzují, že v případě výhry udělují
pořadateli výslovný souhlas s uveřejněním svého jména, iniciály příjmení a místa bydliště ve formě:
”jméno, iniciála příjmení, město” v médiích a na internetu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj
souhlas může účastník kdykoliv odvolat. Pořadatel bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro
získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout.
Účastník hry nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve hře ani s předáním výhry. Účastí
ve hře každý účastník akceptuje, že pořadatel nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry,

že za ni nelze požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci.
Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.
Výherci budou pořadatelem kontaktováni na email, příp. telefon, uvedený v rámci registračního
formuláře. Výhru je nutné osobně převzít v sídle pořadatele. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve
lhůtě stanovené pořadatelem, nejpozději však do následujících 30 dnů od vylosování v sídle
pořadatele dle následné dohody s pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Oprávnění Pořadatele:
Pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich
rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za způsob užití výher
výhercem a ani za následky jejich užití. Vyobrazení výhry v komunikačních materiálech (letáky,
plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry zejména ve smyslu
barevného provedení či jednotlivých vyobrazených detailů. Jediná závazná specifikace výhry je
stanovena v úplných pravidlech hry. Na jakékoliv výhry v rámci hry není právní nárok a nejsou soudně
vymahatelné.
Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách
soutez.tescomobile.cz. Účastí ve hře projevu účastník souhlas s pravidly hry a zavazuje se všechna
tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Nárok na výhru má pouze účastník, který splní všechny
podmínky uvedené v těchto pravidlech.
Výherce bere na vědomí, že jakmile hodnota výhry přesáhne částku 10 000 Kč (slovy: deset tisíc
korun českých), hodnota výhry podléhá zdanění daní z příjmů fyzických osob v České republice ve
výši 15 % v souladu s § 10, odst. 1, písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tuto daň si
hradí výherce sám.
Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která účastníkovi vznikla v důsledku účasti ve hře nebo
nedostupnosti/nefunkčnosti technických zařízení a sítí potřebných k průběhu hry a účasti v ní.
Ze hry budou vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh hry za neplatný z důvodů jakékoli
technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý
narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod hry,
nebo hra nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení
zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto hru a změnit tyto podmínky hry. Taková změna bude
provedena zveřejněním na soutez.tescomobile.cz. Změna pravidel hry nabývá účinnosti dnem
následujícím po dni zveřejnění takové změny.
Tyto podmínky hry budou po celou dobu trvání hry uloženy v sídle pořadatele a dále zveřejněny na
soutez.tescomobile.cz.

