Pravidla akce „soutěž o poločasový kop na bránu“
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) akce „soutěž o poločasový kop
na bránu“ (dále jen „akce“):
I.

Obecná ustanovení

Vyhlašovatelem a organizátorem akce je společnost SAZKA a.s. se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha
9, IČO 264 93 993, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7424 (dále jen „vyhlašovatel“).
Pravidla upravující podmínky akce „Poločasový kop na bránu“ (dále jen „akce“) jsou v plném znění
dostupná na adrese www.sazka.cz/SazkaWeb/media/content/terms/sazkabet-kop-na-branu.pdf
(dále jen „stránka“).
II.

Místo a doba trvání akce

Akce probíhá v termínu od 19. 8. 2018 do 10. 12. 2018 na fotbalovém stadionu AC Sparta Praha,
Milady Horákové 1066/98, Praha 7 o poločasové přestávce probíhajícího fotbalového utkání. V
termínu trvání akce proběhne celkem 7 jednotlivých akcí, a to při každém domácím utkání AC Sparta
Praha v rámci Fortuna ligy.
III.

Princip akce

1. Zapojení do akce probíhá ve dvou rovinách:
a) samostatně, prostřednictvím webové stránky www.kopnabranu.cz, kde bude možnost odpovědět
na tipovací otázku zveřejněnou na stránce v době konání předchozího domácího utkání AC Sparta
Praha. Tato možnost bude otevřena po dobu minimálně pěti pracovních dní. Vyhrává celkem pět
výherců, kteří budou svou odpovědí nejblíže správné odpovědi na tipovací otázku. První dva výherci
s nejlepším tipem vyhrávají každý 2 vstupenky na nejblíže konané domácí utkání AC Sparta Praha a
zároveň možnost účastnit se kopu na bránu. Další tři výherci (tj. třetí, čtvrtý a pátý nejlepší tip)
vyhrávají každý 2 vstupenky na nejblíže konané domácí utkání AC Sparta Praha. Tito tři výherci jsou
zároveň náhradníky pro akci kop na bránu.
b) prostřednictvím hostesek vyhlašovatele, které nejdříve dvě hodiny před domácím utkáním AC
Sparta Praha náhodně osloví přítomné fanoušky na stadionu a nabídnou jim účast na akci. Jeden
výherce s nejlepší odpovědí na tipovací otázku vyhrává možnost účastnit se kopu na bránu.
2. Podmínkou účasti na akci je dosažení věkové hranice 18 let, pro tento účel je hosteska oprávněna
vyžádat si k nahlédnutí doklad prokazující věk účastníka.
3. Každý fanoušek, pokud se chce zúčastnit poločasového kopu na bránu, musí odpovědět na tipovací
otázku.
4. Fanoušek vyplní tyto údaje: svůj tip na otázku, jméno, příjmení, email, telefon, případné
vlastnictví permanentky nebo vstupenky a na ní uvedené číslo sektoru.

5. Celkem tři účastníci, kteří se svou odpovědí trefí do správné odpovědi, nebo se jí nejvíce přiblíží, se
mohou zúčastnit poločasového kopu na bránu. Vybráni jsou 3 náhradníci, pokud se vybraní účastníci
nebudou moci zúčastnit.
a) Dva účastníci a tři náhradníci budou vybráni na základě odpovědí předem na webové stránce
www.kopnabranu.cz, každý z nich navíc získá 2 ks vstupenek do Sazkabet sektoru na příští domácí
utkání AC Sparta Praha. O této skutečnosti budou informováni telefonicky nejpozději dva dny před
tímto utkáním. Nepodaří-li se s výhercem spojit během 24 hodin a na telefonáty nebude reagovat,
bude kontaktován náhradník, který je první na řadě.
b) Jeden účastník akce vzejde z tipování u hostesek těsně před tímto domácím utkáním AC Sparta
Praha. Tito účastníci budou o výhře informováni telefonicky. Pokud účastník nebude reagovat na
volání, vyhlašovatel provede ještě jeden telefonát. Pokud ani druhé volání nebude úspěšné, výhra
propadá ve prospěch účastníka, který se jako druhý v pořadí nejvíce přiblíží správné odpovědi.
7. Účastníci budou vyzváni, aby se dostavili v určený čas na dané místo na stadionu k vyhlašovateli.
8. Pokud se účastník nedostaví na určené místo včas, místo propadá ve prospěch náhradníka.
9. Akce proběhne na hrací ploše stadionu, během zápasové přestávky.
10. Účastnící si vylosují, v jakém pořadí budou na bránu střílet (kopat).
11. Každý účastník má 3 kopy na bránu, plus 1 prémiový kop. Místo pro kop na bránu bude od značky
pokutového kopu, což je cca 11 metrů od brankové čáry.
12. Brána je opatřená plachtou s pěti otvory v různých hodnotách: 5 000 Kč, 3 000 Kč, 2 000 Kč, 1000
Kč a jackpot. Velikost otvoru pro vstřelení míče se u jednotlivých hodnot liší. Čím vyšší hodnota, tím
menší otvor.
13. V první části akce účastník kope 3 rány pouze na 4 otvory s různými finančními hodnotami,
kterými si může vystřílet svou výhru. Maximální výhra jednoho účastníka v první části akce je 15 000
Kč.
14. Účastník bude mít po vystřílení prvních 3 kopů, přičemž alespoň jeden musel trefit do některého
z otvorů v plachtě, na výběr:
a) zda si nechá částku vystřílenou v první části soutěže, tj. po 3 pokusech
b) zda půjde do rizika a vzdá se výhry v první části soutěže a zkusí trefit čtvrtým prémiovým kopem
jackpot. Pokud trefí otvor pro jackpot, získává částku aktuálního jackpotu. Toto ustanovení neplatí v
případě, že se více účastníků kvalifikuje do hry o jackpot. V takovém případě získává jackpot pouze
první účastník, který trefí otvor pro jackpot. Zbylí účastníci, kterým nebude dána šance provést kop
na bránu, získávají výhru z prvního kola.
c) Pokud bude více účastníků, kteří si vyberou prémiový kop, tj. jackpot, budou na bránu kopat v
pořadí dle vykopané hodnoty (1. půjde kopat účastník s nejvyšší hodnotou, pokud budou mít
účastníci stejnou hodnotu, budou kopat v pořadí, které si vylosují pro první část akce).
d) Jackpot bere ten, který se trefí jako první a akce v daném kole končí.

e) Výše jackpotu je stanovena na 10 000 Kč/utkání. Pokud v daném utkání jackpot nikdo nevyhraje,
převádí se tento do další akce, tj. dalšího domácího zápasu a navyšuje se o dalších 10 000 Kč.
f) Výplata výhry se provádí na platební účet účastníka. Pro účely výplaty výhry je účastník povinen
sdělit vyhlašovateli své jméno a příjmení a číslo nebo jiný jedinečný identifikátor platebního účtu.
g) Výplata výhry bude provedena do 30 dní od termínu konání akce.
h) Pokud je cena výhry vyšší než 10 000 Kč včetně DPH tak v souladu s ustanovením § 36 odst. 2
písm. i) zákona č.586/1990 Sb., o daních z příjmů v platném znění podléhá takováto výhra zdanění
zvláštní sazbou daně z příjmů ve výši 15 %. Tato daň bude odvedena a zaplacena Vyhlašovatelem.
IV.

Informace ke zpracování osobních údajů účastníka v rámci akce

1. Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníka v rozsahu: jméno,
příjmení, telefon, email, případné vlastnictví permanentky nebo vstupenky a na ní uvedené číslo
sektoru, a to za účelem umožnění jeho účasti na akci, jeho kontaktování, předání výhry či případného
vyřízení stížností.
Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník akce (tj.
umožnění účasti na akci a její administrace).
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání akce a dále pak nejdéle 14 dnů po jejím skončení.
Osobní údaje účastníka může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi v pozici
zpracovatele osobních údajů - společnosti 2Score s.r.o., IČO 24265080, která pro soutěž zajišťuje
administrativní a technickou podporu.
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 účastníka nebo využití práv účastníka, 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
společnosti SAZKA jakožto správci stížnost).
V případě, že účastník akce dá vyhlašovateli zvláštní souhlas k natočení videa nebo pořízení fotografií
z akce k marketingovým účelům vyhlašovatele, bude vyhlašovatel zpracovávat také podobiznu
účastníka na fotografiích či audiovizuálním záznamu a zároveň jeho jméno, příjmení a datum
narození za účelem evidence a prokázání souhlasu uděleného účastníkem, a to po dobu trvání
souhlasu, nejdéle však do konce roku 2018.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Vyhlašovatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat
či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce.
Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na
akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit

správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle
plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit
tuto akci.
2. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti
sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto
pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za
případné tiskové chyby.
3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v
případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva
vyloučit účastníka z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla či obecně závazné
právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
Datum vydání Pravidel: 1.8.2018

