
	

	

PRAVIDLA	SOUTĚŽE	S	ON-LINE	TRÉNINKOVÝM	DENÍKEM	

I.		 POŘADATEL	SOUTĚŽE	

1. Pořadatelem	Soutěže	s	on-line	tréninkovým	deníkem	o	3x	sportovní	den	a	dárky	pro	školu	a	12x	
balíček	 s	 dárky	 pro	 školní	 třídu	 a	 učitele	 (dále	 jen	 „Soutěž“)	 je	 Český	 olympijský	 výbor,	
IČ:	48546607,	 se	 sídlem	Benešovská	1925/6,	101	00	Praha	10,	 zapsaný	ve	 spolkovém	rejstříku	
vedeném	Městským	soudem	v	Praze	pod	sp.	zn.	L	4600	(dále	jen	„pořadatel“).	

2. Soutěž	se	koná	v	rámci	projektu	Sazka	Olympijský	víceboj	(dále	jen	„Projekt“),	který	organizuje	
pořadatel.	 Více	 informací	 o	 Projektu	 je	 dostupných	 na	 jeho	 webových	 stránkách	 na	 adrese:	
www.sazkaolympijskyviceboj.cz.	

	

II.		 TERMÍN	A	MÍSTO	KONÁNÍ	SOUTĚŽE	

1. Soutěž	se	bude	konat	v	termínu	od	4.	5.	2020	00:00:00	hod.	do	31.	5.	2020	23:59:59	hod	(dále	jen	
„Trvání	Soutěže“).	Soutěž	se	koná	na	území	České	republiky.	

2. V	rámci	Soutěže	se	budou	konat	jednotlivé	soutěže,	a	to	čtyři	(4)	týdenní	soutěže	pro	školní	třídy,	
vždy	 během	 každého	 kalendářního	 týdne	 během	 Trvání	 Soutěže	 (dále	 jen	 „Týdenní	 soutěž“),	
a	jedna	(1)	měsíční	soutěž	pro	školy	po	celou	dobu	Trvání	Soutěže	(dále	jen	„Měsíční	soutěž“).	

3. Účastníci	Soutěže	budou	plnit	v	rámci	Soutěže	jednotlivé	sportovní	výzvy,	jejichž	výsledky	budou	
zaznamenávat	do	speciální	webové	aplikace	Online	tréninkový	deník.	Účastníci	Soutěže	mohou	
získat	 v	 losování	 za	 svou	 účast	 v	 Soutěži	 ceny,	 přičemž	 čím	 více	 sportovních	 výzev	 splní	 žáci	
soutěžící	za	daného	Účastníka	soutěže,	tím	větší	šanci	na	výhru	bude	daný	Účastník	Soutěže	mít.	
Účastníky	 Soutěže	 jsou	 Účastníci	 Týdenních	 soutěží	 a	 Účastníci	 Měsíční	 soutěže	 (dále	 jen	
„Účastníci	Soutěže“).	

4. Online	 tréninkový	 deník,	 aplikace	 pro	 nahrávání	 soutěžních	 sportovních	 výkonů	 Účastníků	
Soutěže,	 je	 funkční	 na	 kartě	 žáka	 na	 webových	 stránkách	 Projektu:	
http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/karta-zaka/prihlaseni,	a	to	po	celou	dobu	Trvání	Soutěže	
(dále	jen	„Online	tréninkový	deník“).	

	

III.		 PRAVIDLA	TÝDENNÍCH	SOUTĚŽÍ	PRO	ŠKOLNÍ	TŘÍDY	

1. Účastníkem	Týdenní	soutěže	je	školní	třída	ze	základní	nebo	střední	školy,	jež	se	zaregistrovala,	
nebo	se	v	průběhu	Týdenní	soutěže	zaregistruje	do	Projektu,	a	to	skrze	webové	stránky	Projektu	
www.sazkaolympijskyviceboj.cz	(dále	jen	„Účastník	Týdenní	soutěže“).		

2. Týdenní	soutěž	probíhá	během	doby	Trvání	Soutěže	každý	kalendářní	týden	od	pondělí	do	pátku,	
celkem	tedy	během	Trvání	Soutěže	proběhnou	čtyři	(4)	Týdenní	soutěže.	



3. Účastník	 Týdenní	 soutěže	 musí	 mít	 nejpozději	 na	 konci	 soutěžního	 týdne	 příslušné	 Týdenní	
soutěže	vložen	alespoň	jeden	(1)	výsledek	v	Online	tréninkovém	deníku	na	alespoň	jedné	(1)	kartě	
žáka,	který	je	veden	v	databázi	Projektu	jako	žák	daného	Účastníka	Týdenní	soutěže,	aby	se	mohl	
Účastník	Týdenní	soutěže	zapojit	do	slosování	o	ceny	v	rámci	Týdenní	soutěže.		

4. Za	každého	zapojeného	žáka	daného	Účastníka	Týdenní	soutěže,	tedy	za	alespoň	jeden	(1)	jeho	
výsledek	 zapsaný	 v	 Online	 tréninkovém	 deníku	 na	 jeho	 příslušné	 kartě	 žáka,	 získá	 Účastník	
Týdenní	soutěže	jeden	(1)	losovací	lístek	v	osudí	pro	slosování	cen	v	Týdenní	soutěži.		

5. O	tom,	kteří	Účastníci	Týdenní	soutěže	získají	výhru,	rozhodne	losování.	Každé	pondělí	následující	
po	 soutěžním	 týdnu	Týdenní	 soutěže	budou	 vylosování	 tři	 (3)	Účastníci	 Týdenní	 soutěže,	 kteří	
získají	výhru.	Pokud	bude	vylosován	stejný	Účastník	Týdenní	soutěže	vícekrát,	druhý	a	případný	
další	vylosovaný	lístek	nebude	platný	a	místo	něho	bude	vylosován	lístek	nový.	Účastník	Týdenní	
soutěže	tedy	nemůže	v	rámci	jedné	Týdenní	Soutěže	vyhrát	více	než	jedenkrát	(1x);	vyšším	počtem	
lístků	v	osudí	však	zvyšuje	svou	šanci	na	výhru.	

6. Pokud	Účastník	 Týdenní	 soutěže	 vyhraje	 v	 Týdenní	 soutěži,	 nemůže	 v	 následujících	 Týdenních	
soutěžích	znovu	vyhrát.	Pokud	by	takový	Účastník	Týdenní	soutěže,	poté	co	v	předcházejí	Týdenní	
soutěži	 vyhrál,	 byl	 znovu	 vylosován	 v	 Týdenní	 soutěži,	 nebude	 jeho	 vylosovaný	 lístek	 platný	 a	
místo	něho	bude	vylosován	lístek	nový.	

7. Pořadatel	Soutěže	neodpovídá	za	 jakékoliv	 technické	problémy	v	souvislosti	 s	účastí	v	Týdenní	
soutěži	(např.	funkčnost	internetu,	telefonních	operátorů	a	přepravců).	

8. Výhercem	 Týdenní	 soutěže	 může	 být	 pouze	 ten	 Účastník	 Týdenní	 soutěže,	 který	 řádně	 splní	
všechny	podmínky	Týdenní	soutěže	a	Soutěže	jako	takové.	Výherce	bude	o	své	výhře	informován	
prostřednictvím	 e-mailu,	 který	 uvedl	 při	 registraci	 do	 Projektu,	 a	 to	 do	 deseti	 (10)	 dnů	 po	
zveřejnění	všech	výherců	Soutěže	na	webových	stránkách	Projektu.	

	

IV.		 PRAVIDLA	MĚSÍČNÍ	SOUTĚŽE	PRO	ŠKOLY	

1. Účastníkem	Měsíční	soutěže	je	základní	škola	nebo	střední	škola,	 jež	se	zaregistrovala,	nebo	se	
v	 průběhu	 Měsíční	 soutěže	 zaregistruje	 do	 Projektu,	 a	 to	 skrze	 webové	 stránky	 Projektu	
www.sazkaolympijskyviceboj.cz	(dále	jen	„Účastník	Měsíční	soutěže“).	

2. Měsíční	soutěž	probíhá	po	celou	dobu	Trvání	Soutěže.		

3. Účastník	Měsíční	 soutěže	musí	mít	alespoň	na	konci	 jedné	 (1)	Týdenní	 soutěže	vložen	alespoň	
jeden	(1)	výsledek	v	Online	tréninkovém	deníku	na	alespoň	jedné	(1)	kartě	žáka,	který	je	veden	
v	databázi	Projektu	jako	žák	daného	Účastníka	Měsíční	soutěže,	aby	se	mohl	zapojit	do	slosování	
o	ceny	v	rámci	Měsíční	soutěže.	

4. Za	 každého	 žáka	 daného	 Účastníka	Měsíční	 soutěže	 zapojeného	 do	 Týdenní	 soutěže,	 tedy	 za	
alespoň	jeden	(1)	jeho	výsledek	zapsaný	v	Online	tréninkovém	deníku	na	jeho	příslušné	kartě	žáka,	
získá	Účastník	Měsíční	soutěže	jeden	(1)	losovací	lístek	v	osudí	pro	slosování	cen	v	Měsíční	soutěži.	
Za	 žáka,	 který	 se	 zapojí	do	více	Týdenních	 soutěží,	 získá	Účastník	Měsíční	 soutěže	počet	 lístků	
v	osudí	pro	slosování	cen	v	Měsíční	soutěži,	který	odpovídá	počtu	Týdenních	soutěží,	kterých	se	
daný	žák	zúčastnil.			

5. O	tom,	kteří	Účastníci	Měsíční	soutěže	získají	výhru,	rozhodne	losování.	V	pondělí	1.	6.	2020	budou	
vylosování	 tři	 (3)	Účastníci	Měsíční	 soutěže,	 kteří	 získají	 výhru.	Pokud	bude	vylosován	vícekrát	



stejný	Účastník	Měsíční	soutěže,	druhý	a	případný	další	vylosovaný	lístek	nebude	platný	a	místo	
něho	budou	vylosován	lístek	nový.	Účastník	Měsíční	soutěže	tedy	nemůže	vyhrát	v	Měsíční	soutěži	
více	než	jedenkrát	(1x);	vyšším	počtem	lístků	v	osudí	však	zvyšuje	svou	šanci	na	výhru.	

6. Pořadatel	 Soutěže	neodpovídá	 za	 jakékoliv	 technické	problémy	v	 souvislosti	 s	účastí	 v	Měsíční	
soutěži	(např.	funkčnost	internetu,	telefonních	operátorů	a	přepravců).	

7. Výhercem	 Měsíční	 soutěže	 může	 být	 pouze	 ten	 Účastník	 Měsíční	 soutěže,	 který	 řádně	 splní	
všechny	podmínky	Měsíční	soutěže	a	Soutěže	jako	takové.	Výherce	bude	o	své	výhře	informován	
prostřednictvím	 e-mailu,	 který	 uvedl	 při	 registraci	 do	 Projektu,	 a	 to	 do	 deseti	 (10)	 dnů	 po	
zveřejnění	všech	výherců	Soutěže	na	webových	stránkách	Projektu.	

	

V.		 VÝHRY	A	PODMÍNKY	ZÍSKÁNÍ	VÝHER	

1. Výhrou	v	Měsíční	soutěži	pro	školy	 je	zorganizování	sportovního	dne	s	ambasadorkou	Projektu	
Sazka	Olympijský	víceboj	Denisou	Helceletovou,	a	to	včetně	odměn	pro	žáky,	které	tvoří	knížky,	
batohy,	 pastelky,	 pexesa.	 Učitelé	 získají	 přístupy	 k	 výukovým	 videím	 SportMentor	 a	 produkty	
z	olympijské	kolekce	Alpine	Pro.	Počet	kusů	záleží	na	velikosti	školy	a	počtu	žáků	zapojených	do	
tohoto	 sportovního	 dne.	 Tato	 výhra	 bude	 poskytnuta	 třem	 (3)	 jednotlivým	 vítězům	 Měsíční	
soutěže	pro	školy,	tj.	třem	(3)	jednotlivým	základním	nebo	středním	školám.	

2. Výhrou	v	Týdenní	soutěži	pro	školní	třídy	je	balíček	s	olympijskými	tričky	pro	žáky	(trička	Alpine	
Pro	odpovídající	velikostně	danému	věku	žáků	v	počtu	tolika	kusů,	kolik	bylo	aktivně	zapojených	
žáků	výherní	školní	třídy	v	odpovídající	Týdenní	soutěži)	a	pro	učitele	(tričko	Alpine	Pro	ve	velikosti	
domluvené	 s	 učitelem	 či	 náhradní	 produkt	 z	 olympijské	 kolekce	 v	 případě	 chybějící	 velikosti	
trička).	 Tato	 výhra	 bude	 poskytnuta	 třem	 (3)	 jednotlivým	 vítězům	 každé	 Týdenní	 soutěže	 pro	
školní	třídy,	tj.	v	rámci	jedné	(1)	Týdenní	soutěže	třem	(3)	jednotlivým	školním	třídám	a	v	rámci	
celé	Soutěže	dohromady	dvanácti	(12)	jednotlivým	školním	třídám	vzhledem	k	dohromady	čtyřem	
(4)	Týdenním	soutěžím.	

3. Výhry	nejsou	právně	vymahatelné.	Výherce	pořadatel	 zveřejní	na	 internetové	stránce	Projektu	
www.sazkaolympijskyviceboj.cz,	a	to	nejpozději	8.	6.	2020.	

	

VI.		 ZPRACOVÁNÍ	OSOBNÍCH	ÚDAJŮ	ÚČASTNÍKŮ	SOUTĚŽE	

1. Zapojením	se	do	Soutěže	Účastníci	 Soutěže	 souhlasí	 se	 zpracováním	zaslaných	osobních	údajů	
pořadatelem	pro	potřeby	Soutěže.	Jejich	zpracování	proběhne	v	souladu	s	právními	předpisy	na	
ochranu	 osobních	 údajů,	 zejména	 v	 souladu	 s	 Nařízením	 Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (EU)	
č.	 2016/679	 ze	 dne	 27.	 dubna	 2016	 o	 ochraně	 fyzických	 osob	 v	 souvislosti	 se	 zpracováním	
osobních	údajů	a	o	volném	pohybu	těchto	údajů	a	o	zrušení	směrnice	95/46/ES	(obecné	nařízení	
o	ochraně	osobních	údajů)	a	se	zákonem	č.	110/2019	Sb.,	o	zpracování	osobních	údajů,	ve	znění	
pozdějších	předpisů.	

	

VII.		ZÁVĚREČNÁ	USTANOVENÍ	

1. Pořadatel	Soutěže	je	oprávněn	s	konečnou	platností	vyloučit	ze	Soutěže	Účastníka	Soutěže,	a	to	
v	případě,	že	bude	mít	podezření,	že	daný	Účastník	Soutěže	dosáhl	výsledku	v	Soutěži	podvodným	



jednáním	nebo	jednáním,	které	je	v	rozporu	s	dobrými	mravy,	způsobilým	ovlivnit	výsledky	této	
Soutěže.	Toto	rozhodnutí	pořadatele	je	konečné	bez	možnosti	odvolání.	

2. Pořadatel	 si	 vyhrazuje	 právo	 kdykoli	 změnit	 tato	 Pravidla	 během	 Soutěže	 či	 rozhodnout	
o	přerušení	či	úplném	zrušení	Soutěže.	V	případě	zrušení	této	Soutěže	nemají	Účastníci	Soutěže	
nárok	ani	na	výhry,	ani	na	náhradu	vynaložených	nákladů	či	náhradu	újmy,	která	by	jim	případně	
v	souvislosti	s	touto	Soutěží	vznikla.	Výše	uvedené	omezení	odpovědnosti	pořadatele	se	uplatní	
v	maximálním	rozsahu,	v	jakém	to	umožňují	všeobecně	závazné	právní	předpisy	České	republiky.	

3. Zapojením	 do	 Soutěže	 vyjadřuje	 Účastník	 Soutěže	 souhlas	 s	 těmito	 Pravidly	 a	 zavazuje	 se	 je	
dodržovat.	 Výše	 uvedené	 souhlasy	 jsou	 poskytovány	 dobrovolně.	 Souhlas	 je	 možné	 kdykoliv	
písemně	 odvolat	 na	 adrese	 sídla	 pořadatele,	 odvolání	 však	může	mít	 za	 následek	 nemožnost	
účastnit	se	Soutěže	a	získat	výhru.	

4. Na	 poskytnutí	 výhry	 není	 právní	 nárok,	 zveřejněné	 výsledky	 Soutěže	 jsou	 konečné	 a	 hodnotu	
výher	nelze	vyplatit	v	penězích.	Výherce	bere	na	vědomí,	že	je	povinen	vypořádat	své	případné	
povinnosti	vůči	státu.	

5. Tato	pravidla	jsou	platná	a	účinná	od	1.	5.	2020.	

	


