
STATUT SOUTĚŽE 

 
„Vysbírej všechny dílky Puzzle a vyhraj podpisovou kartu” Účelem tohoto statutu je upravit 

pravidla soutěže s názvem „Vyzbírej všechny dílky Puzzle a vyhraj podpisovou kartu“ umístěné na 
webstránce Sportzoo, s.r.o, www.sportzoo.cz (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným 

dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže tak, aby byly přesně a 
srozumitelně určeny podmínky soutěže. 

 
I. VYHLASOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

 
1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost Sportzoo, s.r.o, se sídlem Narcisová 46 82101 Bratislava, 
IČO: 47442255, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, 

vložka č. 12. 92746/B. 
 

2. Organizátorem soutěže je společnost Sportzoo, s.r.o, se sídlem Narcisová 46 82101 Bratislava, 
IČO: 47442255, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, 

vložka č. 2. 92746/B.(dále jen „organizátor soutěže“). 
 

II. ÚČEL SOUTĚŽE 
 

 1. Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace vyhlašovatele soutěže a jeho produktů. 
 

III. TRVÁNÍ SOUTĚŽE 
 

1. Soutěž bude probíhat od 3.4.2023 do minutí všech soutěžních cen (dále jen „období trvání 
soutěže“). 

 
IV. OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZÚČASTNIT SE SOUTĚŽE 

 
1. Soutěž se uskutečňuje na území České a Slovenské republiky. 

 
2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která splní všechny podmínky účasti v soutěži 

podle článku. V tohoto statutu (dále jen „účastník soutěže“).  
 

V. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A PRŮBĚH SOUTĚŽE 
 

1. Do soutěže se účastník soutěže může zapojit následujícím způsobem: Vysbírá všechny dílky 
Puzzle z 2. série Tipsport ELH 22/23, zaregistruje všech 9 kódů na stránke 

www.sportzoo.cz/souteze nebo www.sportzoo.sk/sutaze a vybere si jednu z dostupných kartiček 
hráčů Tipsport ELH. 

 
2. Každý účastník soutěže se může do soutěže zapojit i vícekrát v průběhu celého trvání soutěže. 

 
3. Soutěžící si vyberá z volných kartiček hned po zaregistrování kódů. Čím dříve získá 9 dílků Puzzle, 

tím je jeho šance na zisk požadované kartičky vyšší. 
 

4. Pokud soutěžící vysbírá všechny dílky Puzzle Quest, avšak na webu vyhlašovatele soutěže již 
nebude dostupná žádná z cen, soutěžící nebude mít nárok na výhru. 

 

http://www.sportzoo.cz/souteze
http://www.sportzoo.sk/sutaze


VI. VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ 
 

1. Předmětem výhry v soutěži jsou tyto ceny: Karta hráče Tipsport ELH s limitem 10ks. K dispozici 
jsou karty pěti hráčů (Will, Lakatoš, Plekanec, Kodýtek, Řepík). Dohromady je v soutěži 50 karet. 

 
2. Účastník soutěže může během celé soutěže získat i více výher. 

 
3. Organizátor soutěže zašle výhry jednotlivým výhercům soutěže do 60 pracovních dnů, a to na 
adresu oznámenou příslušným výhercem při registraci kódů Puzzle Quest. V určitých případech 
(např. když dojde k prodlení podepsání vítězných karet samotným hráčem) může dodání výhry 

trvat déle než 60 pracovních dnů. 
 

4. Pokud výherce výhru odmítne nebo zásilku obsahující výhru nepřevezme, a to ani v dodatečné 
odběrní lhůtě určené poštou, takový výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch 

vyhlašovatele soutěže, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany 
vyhlašovatele soutěže/organizátora soutěže. 

 
5. Na výhru nemá účastník soutěže právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou. Výsledky 

soutěže jsou konečné. Na základě uděleného souhlasu s podmínkami soutěže na webstránce 
www.sportzoo.cz nebo www.sportzoo.sk účastníci soutěže berou na vědomí, že nemohou 

požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství. Účastníci soutěže také berou na 
vědomí, že výhru nelze vyměnit za jinou výhru ani požadovat vydání jiné výhry, než je výhra 

uvedená v odstavci 1 tohoto článku. 
 

VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Zaměstnanci vyhlašovatele soutěže, organizátora soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu 
ustanovení § 116 Občanského zákoníku jsou z účasti v soutěži vyloučeni. 

 
2. Prokáže-li se, že výherce soutěže je zaměstnancem vyhlašovatele soutěže nebo zaměstnancem 
organizátora soutěže, nebo osobou jim blízkou ve smyslu ustanovení § 116 Občanského zákoníku, 

nárok této osoby na výhru nevzniká, výhra se nepředá a propadá ve prospěch vyhlašovatele 
soutěže. 

 
3. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití nebo chyby týkající se řádného uspořádání 
soutěže si vyhlašovatel soutěže vyhrazuje právo soutěž ukončit nebo pozastavit, změnit podmínky 
soutěže, prohlásit oznámení o výhře zaslané výhercem za neplatné nebo bez oznámení a jakékoli 
náhrady zablokovat účast v soutěži tím účastníkům soutěže, kteří se účastní soutěže v rozporu s 
dobrými mravy nebo v rozporu s tímto statutem, resp. s obecně závaznými právními předpisy. 

 
4. Vyhlašovatel soutěže ani organizátor soutěže neodpovídají za to, že výherce v rámci oznámení 
kontaktních údajů uvedl nesprávné číslo bankovního účtu nebo nesprávnou adresu, na kterou mu 

měla být zaslána výhra. Vyhlašovatel soutěže ani organizátor soutěže neodpovídají ani za jiné 
důvody, pro které výherci nebyla výhra doručena, s výjimkou důvodů na straně vyhlašovatele 

soutěže nebo organizátora soutěže. 
 

5. Vyhlašovatel soutěže ani organizátor soutěže nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které 
tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži. 

 

http://www.sportzoo.cz/
http://www.sportzoo.sk/


6. Účastí v soutěži projevuje každý její účastník souhlas s pravidly této soutěže až tím, že 
vyhlašovatel soutěže, resp. organizátor soutěže je oprávněn uveřejnit jména, podobiznu, resp. jiné 

svěřené informace o výhercích ve sdělovacích prostředcích, jakož i tyto použít pro reklamní a 
propagační účely vyhlašovatele soutěže, a to bez nároku účastníka soutěže na jakoukoli odměnu. 

 
7. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky, resp. pravidla této soutěže kdykoli 

bez předchozího upozornění, přičemž uvedenou změnu podmínek, resp. pravidel zveřejní na 
webstránce www.sportzoo.store 

 
VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
1. Účelem zpracování osobních údajů je správa závazkového vztahu mezi účastníkem soutěže a 

organizátorem v souladu s ustanoveními tohoto statutu. Organizátor bude získávat údaje přímo od 
účastníka soutěže. Organizátor archivuje a uchovává osobní údaje týkající se účastníka soutěže jen 

po lhůtu stanovenou platnými právními předpisy. Osobní údaje účastníka soutěže nebudou 
poskytnuty ani zpřístupněny třetí osobě kromě případů, kdy tuto povinnost ukládá zvláštní právní 

předpis. Poskytnuté osobní údaje organizátor nezveřejňuje. Přeshraniční přenos osobních údajů do 
třetích zemí nezaručujících přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů organizátor nerealizuje. 

 
2. Dotčená osoba má zejména právo žádat od organizátora přístup k informacím o zpracování jeho 

osobních údajů, a to:  
• seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,  

• opravu nesprávných a doplnění neúplných osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,  
• vymazání osobních údajů , uplynul-li účel jejich zpracování, byl-li odvolán souhlas k jejich 

zpracování za předpokladu, že jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, jsou-li osobní údaje 
zpracovávány nezákonně, nebo vyžaduje-li to právní předpis,  

• omezení zpracování osobních údajů,  
• předání/přenosnost údajů , které poskytl účastník soutěže organizátorovi ve strukturovaném 

strojově čitelném formátu, které jsou zpracovávány automatizovaně a které jsou zároveň 
zpracovávány na základě smlouvy nebo souhlasu. 

 
3. Dotčená osoba má také právo:  

• namítat vůči zpracování osobních údajů, které organizátor zpracovává na právním základě 
ochrany oprávněných zájmů včetně profilování a přímého marketingu,  

• odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,  
• podat stížnost Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR. 

 
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tento statut je zveřejněn na webstránce www.sportzoo.store a uložen u vyhlašovatele soutěže. 

 
 V Bratislavě dne 14. 3. 2023 vyhlašovatel soutěže/organizátor soutěže Sportzoo, s. r. o. 


