
 Úplná pravidla soutěže „TIPNI SI, KDY PADNE GÓL A VYHRAJ“ 

 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje spotřebitelskou soutěž nazvanou  

„TIPNI SI, KDY PADNE GÓL A VYHRAJ“ v České republice. 

I. Pořadatel a organizátor soutěže 

1. Pořadatelem soutěže v České republice je společnost 1. Dejvická spol. s r.o. (Vyrobapro.cz), 
Fragnerova 44, Praha 6, 160 00, IČ 27652301, spisová značka C 121717 vedená u Městského 
soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“). 

 

II. Trvání soutěže 

1. Soutěž „TIPNI SI, KDY PADNE GÓL A VYHRAJ“ (dále jen „Soutěž“) probíhá dne 6. 4. 2019 do 
začátku druhého poločasu ligového utkání mezi FK DUKLA PRAHA a SK SLAVIA PRAHA, které 
začíná 6. 4. 2019 v 19:00 na stadionu Na Julisce. 
 

III. Účast v Soutěži 
1. Akce je určena pro všechny zájemce, kteří v době konání soutěže zaregistrují svoji odpověď na 

soutěžní otázku „V jakém čase bude v dnešním zápase vstřelen poslední gól?“ do soutěže.  

2. Soutěže se můžou zájemci účastnit vhozením kompletně vyplněného soutěžního formuláře 

(odtrhávají spodní část tohoto letáku) do boxu, který je umístěn na promo stránku značky Trikon. 

Soutěžní formulář je možné také odevzdat promotérovi nebo hostesce s tričkem TRIKON  na 

stadionu. Alternativně je možné se soutěže účastnit zasláním soutěžní SMS ve tvaru TRIKON 

JMENO PRIJMENI MINUTA SEKUNDA na telefonní číslo 702 892 923. Cena SMS odpovídá ceně dle 

tarifu Soutěžícího nebo vyplněním registračního formuláře na stránkách www.trikon.cz/soutez 

3. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České 
republiky, které splní pravidla Soutěže. Osoby mladší 18 let se smí Soutěže zúčastnit pouze 
s písemným souhlasem zákonného zástupce. 

 
4. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k  Pořadateli 

soutěže. 
 

5. Soutěžící se může do Soutěže přihlásit opakovaně, vždy však s novým tipem.  
 

6. Platný soutěžní tip musí být odevzdán nebo zaslán v době konání Soutěže.  
 

7. Za Soutěžícího je považována osoba, která používá mobilní číslo uvedené v registrační SMS nebo 
je podepsána v odtrhávací části soutěžního letáku. 

 
8. Registrace mimo období Soutěže nebudou do Soutěže o výhru zařazeny. 

 
9. Výhry ani účast v Soutěži nelze vymáhat právní cestou. 

 

 



IV. Výherce, výhry v Soutěži a předání výher 
 

Určení výherců a výhry 

1. Nárok na výhru získá 5 účastníků Soutěže, jejichž odpověď na soutěžní otázku bude nepřesnější. 
Tito soutěžící budou následně osloveni telefonicky nebo E-mailem a budou vyzváni k převzetí 
výhry.  
 

2. Do Soutěže je celkem zařazeno 5 výher. 5 účastníků soutěže s nejpřesnější odpovědí na soutěžní 
otázk uzíská možnost výběru libovolného trička s krátkým rukávem z  nabídky pořadatele na 
eshopu www.trikon.cz a nechat si na něj vytisknout libovolný motiv nabízený na stránkách 
www.trikon.cz nebo dodaný vlastní motiv na přední část trika do formát 23 x 23 cm.  
 

3. Vylosovaný výherce bude kontaktován do pěti dnů od skončení soutěže. Zároveň budou výherci 
uveřejněni na webu www.trikon.cz v sekci www.trikon.cz/soutez 

 
4. V případě, že Soutěžící s nárokem na hlavní výhru nebude reagovat na výzvu do pěti dnů od 

vzniku nároku na výhru, může být vybrán náhradní výherce a danému Soutěžícímu nárok na 
výhru zaniká. 

 
5. Výhry budou Soutěžícímu doručeny Organizátorem Soutěže na adresu, kterou uvede Soutěžící. 

Výhry budou Soutěžícímu doručeny do 3 týdnů od splnění podmínek uvedených v předchozím 
odstavci ze strany Soutěžícího. Nebude-li výhra Soutěžícím převzata do 30 dnů ode dne pokusu  
o její doručení, propadá výhra Pořadateli.  

 

V. Osobní údaje 

1. Souhlas soutěžícího a kompletní zpracování osobních  údajů je předmětem souhlasu účastníka  
v samostatném dokumentu ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). 
 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž 
částečně nebo zcela zrušit a přerušit. 
  

2. Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky účasti v Soutěži. Pořadatel může v případě  
sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv  otázce spojené se Soutěží.  

 
3. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový 

účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval 
dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také  právo vyloučit takového účastníka Soutěže, který je  
z těchto činností důvodně podezřelý. 

 
4. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena  

Pořadatelem. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.  
 

5. Námitky ohledně průběhu Soutěže mohou Soutěžící zaslat do 3 dnů ode dne zveřejnění  
výherců na soutěžních stránkách prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu 
soutez@trikon.cz. Námitky budou projednány do 10 pracovních dnů ode dne jejich přijetí. 

http://www.trikon.cz/


Soutěžící, který vznesl námitku, bude o rozhodnutí Pořadatele informován telefonicky nebo e -
mailem.  

 
6. Pro účely Soutěže zřídil Pořadatel e-mailovou adresu soutez@trikon.cz pro možnost bezplatného 

kontaktování spotřebiteli. 
 
 

 
 

V Praze dne 3. 4. 2019 
 
1. Dejvická spol. s r.o., Pořadatel Soutěže 


