PRAVIDLA SOUTĚŽE „Colours of Ostrava“
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „Colours of
Ostrava“ (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9,
K Žižkovu 851, 190 93, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Místo a doba trvání soutěže
2.1. Soutěž je určena pro stávající a všechny nové členy Sazka Klubu, kteří se jimi stanou
v době konání soutěže, tj. naplní podmínku účasti v soutěži uvedenou v bodě 2.4. těchto
pravidel. Sazka Klub je věrnostní program pro sázející, kteří sází vybrané číselné loterie
vyhlašovatele prostřednictvím terminálů na jeho prodejních místech a pro zákazníky
SAZKAmobil, kteří chtějí čerpat výhody ve formě odměn za dobití, jejichž podmínky jsou
upraveny na www.sazkamobil.cz/akce-podminky.
2.2. Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu.
2.3. Soutěž probíhá od 3.6.2019 1:15 hodin do 14.7. 2019 do 24:00 hodin (dále jen „doba
konání soutěže“).
2.4. Podmínky účasti v soutěži jsou:
Dokončit registraci v Sazka Klubu nejpozději do 14.7. 2019 do 24:00 hodin, včetně
autorizace telefonního čísla nebo emailu uvedeného v registračním procesu.
Vyplnit a odeslat v době trvání soutěže registrační formulář, který je přístupný po
přihlášení (tj. zadat číslo své Sazka karty do zákaznického profilu Sazka klubu) na
www.sazka.cz/sazka-klub/coloursofostrava
2.5. Do slosování soutěže budou zařazena čísla Sazka karet členů Sazka Klubu, kteří splnili
shora popsané podmínky účasti v soutěži. Každá Sazka karta může být zařazena do
každého jednotlivého slosování pouze jednou, tzn. splní-li soutěžící podmínky soutěže do
10.6.2019, bude jako číslo Sazka karty zařazeno jednou do každého ze šesti slosování.
2.6. Slosování proběhnou ve dnech:
11.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 02.07.2019 09.07.2019 16.07.2019

V každém ze šesti slosování budou vždy vylosováni 3 výherci a každý z nich obdrží dvě
vstupenky v celkové hodnotě 4.980 Kč na hudební festival Colours of Ostrava konaný ve
dnech 17. – 20.7.2019, v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

3. Průběh soutěže
3.1. Registraci do Sazka Klubu může zákazník provést na prodejních místech s terminály
vyhlašovatele, nebo na internetových stránkách www.sazka.cz/sazka-klub po obdržení
Sazka karty. Registrací se stává Sazka karta aktivní a člen Sazka Klubu s ní může začít
využívat veškerých výhod. V Sazka Klubu je registrovaný sázející evidován pod
10 místním čárovým kódem Sazka karty.
3.2. Ve dnech viz bod 2.5. budou vybrána všechna jedinečná čísla Sazka karet členů Sazka
Klubu, kteří splnili podmínky účasti v této soutěži. Následně budou vybraná čísla Sazka
karet slosována v certifikovaném losovacím zařízení a budou vylosována tři výherní čísla
Sazka karet. Zároveň bude vylosováno celkem pět náhradních výherních čísel Sazka
karet. Člen Sazka Klubu, jehož číslo Sazka karty se shoduje s vylosovaným číslem Sazka
karty, získá věcnou výhru, a to dvě vstupenky v celkové hodnotě 4.980 Kč na hudební
festival Colours of Ostrava.
3.3. Pokud nebude v příslušném soutěžním období podmínky účasti v soutěži splňovat
alespoň 100 členů Sazka Klubu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo soutěž zrušit.

4. Výhry v soutěži
4.1. Vylosovaní členové Sazka Klubu získají věcnou výhru, tj. dvě vstupenky v celkové
hodnotě 4.980 Kč na hudební festival Colours of Ostrava. Jednou z podmínek získání
výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy nebo telefonního čísla. Jejich prostřednictvím
bude člen Sazka Klubu nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení soutěže informován
o výhře, způsobu jejího předání a dalším postupu. Na jeho emailovou adresu budou
výherci následně zaslány vstupenky v elektronické podobě ve formátu PDF.
4.2. V případě, že se vyhlašovateli soutěže nepodaří člena Sazka Klubu ve výše uvedené lhůtě
podle čl. 4.1 kontaktovat, jeho nárok na výhru zaniká. Následně bude kontaktován člen
Sazka klubu, jehož náhradní výherní číslo Sazka karty bylo vylosováno jako první pořadí.
V případě, že se ani tohoto člena nepodaří kontaktovat nebo odmítne pořízení fotografie
dle čl. 4.2, bude takto postupováno až do kontaktování člena Sazka klubu, jehož náhradní
výherní číslo bylo vylosováno jako páté v pořadí. Pokud se vyhlašovateli výše uvedeným
způsobem nepodaří kontaktovat ani posledního vlastníka náhradních výherních čísel
Sazka karet, výhra propadne ve prospěch vyhlašovatele.
4.3. Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel a Pravidel
Sazka Klubu. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné.

5. INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžícího
v rozsahu tak, jak jsou soutěžící registrováni do Sazka Klubu (tj. jméno, příjmení, e-mail
nebo telefonní číslo, číslo Sazka karty), a to za účelem umožnění jeho účasti v soutěži,
jeho kontaktování s informacemi o průběhu soutěže, o výhře či statusu náhradníka,
předání výhry či případného vyřízení stížností apod.

5.2. Osobní údaje soutěžícího může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi
v pozici zpracovatele osobních údajů, která by pro soutěž zajišťovala administrativní a
technickou podporu.
5.3. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů vyhlašovatelem jsou dostupné na
webu osobniudaje.sazka.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost
o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv
soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo
požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo
na omezení zpracování, či právo podat proti vyhlašovateli jakožto správci stížnost).

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje člen Sazka Klubu souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje
se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy
vyhlašovatele.
6.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících
s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení
soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli člena Sazka Klubu ze
soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel
soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního
řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle
posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair
play, nebo jiného závadného chování ze strany člena Sazka Klubu jako je např.
manipulace s výsledky pořadí nebo způsoby získávání bodů nebo jiné jednání ovlivňující
nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel
oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospějeli např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je
oprávněn rozhodnout o vyloučení člena Sazka Klubu ze soutěže i po jejím skončení.
Datum: 3.6.2019

