Pravidla soutěže MATCH BALL DELIVERY RWC 2015
I. Úvodní ustanovení
1.1

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je
stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž ČSRU
(dále jen „Pořadatel“) o účast na RWC2015.

1.2

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen
„Podmínky“).

II. Definice použitých pojmů
2.1 Pořadatelem je Česká rugbyová unie z.s., se sídlem Praha 6 Zátopkova č.p.100,č.or. 2, PSČ
160 17, IČ: 540 706, zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze.
2.2 Organizátorem výhry je partner soutěže společnost DHL.
2.2 Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována v ČSRU (platná hráčská licence)
2.3

Výhercem Soutěže je soutěžící, který včas doručil přihlášku do soutěže (která tvoří
nedílnou součást těchto podmínek) a to buď emailem (na adresu
sekretariat@rugbyunion.cz) nebo poštou na adresu sídla pořadatele nejpozději do 6.března
2015 a prošel finálovým výběrem, níže přesněji specifikovaným. Výherce se vyhlašuje po
skončení soutěže.

2.4 Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na
jeho webových stránkách (www.rugbyunion.cz), řídící se dle těchto Soutěžních podmínek.
2.5 Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.
2.6

Výhrou v soutěži je zpáteční letenka pro Výherce a jeho zákonný doprovod na vybraný
zápas RWC 2015 v Anglii, dvě vstupenky pro tyto osoby na zápas vybraný pořadatelem,
oficiální tepláková souprava RWC 2015, ragbyový míč, dvě noci ubytování a památeční
foto přímo z hřiště. Veškeré detaily výhry jsou určeny pořadatelem.

III. Obecná pravidla
3.1

Soutěží se mohou účastnit všichni hráči zaregistrovaní v ČSRU (s platnou hráčskou
licencí), kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními
podmínkami.

3.2

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 8 let a mladší 15 let (počítáno k datu
podání přihlášky), za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný
zástupce.
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3.3 Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
3.4 Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na webu Pořadatele.
3.5

Výhra je realizována v průběhu Mistrovství světa v ragby, které se uskuteční v Anglii
v roce 2015.

3.6

Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné její proplacení požadovat v hotovosti.

3.7

Systém soutěže proběhne následujícím způsobem:

-

I. kolo soutěže - z přihlášek, které budou řádně vyplněny a doručeny do 6.3.2015 na
adresu Pořadatele, bude za přítomnosti člena Dozorčí rady ČSRU
vylovováno prezidentem Unie a zástupcem společnosti DHL 20
kandidátů postupujících do kola druhého.

-

II. kolo soutěže – z dvaceti postoupivších kandidátů bude veřejným hlasováním na webu
Pořadatele vybráno deset kandidátů postoupivších do kola třetího.

-

III. kolo soutěže – z kandidátů postoupivších z druhého kola soutěže bude hlasováním na
webu pořadatele vybrán Výherce

IV. Práva a povinnosti soutěžícího
4.1

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2

Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé veškeré údaje požadované v
přihlášce, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry. Nekompletní přihlášky
budou ze soutěže ihned vyřazeny.

4.3 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních
dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
4.4 Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl
telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.
4.5

V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 5 pracovních dnů, propadá výhra ve
prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který
se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních
předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším
Soutěžícím jakoukoli újmu.
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4.7. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání ze strany Pořadatele v souvislosti s
touto soutěží nebo realizací výhry.
V. Práva a povinnosti Pořadatele
5.1

Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od
ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při přihlášení
Uživatele.

5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv pozastavit, změnit její podmínky nebo ji
ukončit, a to bez udání důvodů.
5.5

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém
případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů.
Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

VI. Osobní údaje
6.1 Pořadatel disponuje s osobními údaji členů na základě jejich členství. Soutěžící
souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje včetně kontaktních údajů byly použity i pro účely této
soutěže.
6.2 Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě s
výjimkou organizátora soutěže (spol.DHL), a dále v souvislosti s výkonem práv
Soutěžícího (např. nákup letenek). Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující
jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových
portálech Pořadatele, Organizátora soutěže a organizátora výhry World Rugby. Tyto data
mohou být doplněna obrazovým nebo audiovizuálním záznamem.
VII. Závěrečná ustanovení
7.1

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními
předpisy České republiky.

7.2

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek.
V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých webových stránkách.

7.3

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění na webu Pořadatele.

Česká rugbyová unie
Člen International Rugby Board (IRB)
Rugby Europe

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Tel/Fax +420 242 429 255

www.rugbyunion.cz
generalsecretary@rugbyunion.cz

