PRAVIDLA PRO MARKETINGOVOU SOUTĚŽ
„HRAJEME O VÝBĚR ČESKÉHO JŮTUBERA, KTERÝ NATOČÍ
VLOG S JAROMÍREM JÁGREM aneb JŮTUBERE #DASTO“
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) marketingové
soutěže „HRAJEME O VÝBĚR ČESKÉHO JŮTUBERA, KTERÝ NATOČÍ VLOG S JAROMÍREM
JÁGREM aneb JŮTUBERE #DASTO“.

1. Vyhlašovatel soutěže:
SAZKA a. s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9,
IČO: 26493993
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7424
(dále jen „vyhlašovatel“)
2. Organizátorem soutěže je
Street Light Production s.r.o. , se sídlem Balbínova 22, 120 00 Praha 2
IČO: 04617479
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 250832
(dále jen „organizátor“)
3. Základní princip soutěže:
3.1. Organizátorem předem vybraných šest českých youtuberů („JůTuber“ či
„JůTubeři“) a případní další čeští JůTubeři, kteří se do soutěže přihlásí níže
popsaným způsobem, budou v rámci 5 soutěžních kol soutěžit o cestu na Floridu
a natočení vlogu s Jaromírem Jágrem. Bude se jednat o první vlog českého
JůTubera s Jaromírem Jágrem.
3.2. Soutěžní disciplínou je plnění sportovních výzev (dále též „challenge“) s názvem
#DASTO, které vyhlašuje pro každé soutěžní kolo (dále „kolo“) Jaromír Jágr nebo
významná sportovní celebrita na podstránce „dasto“ webu www.sportvokoli.cz, a
to pomocí zveřejnění natočeného videa, kde challenge předvádí. Zároveň
významná sportovní celebrita tuto challenge #DASTO zveřejní na svých
uživatelských účtech na sociálních sítích Facebook nebo Instagram.
3.3. Soutěž začíná 25. 11. 2016 a proběhne v 5 kolech. 1. soutěžní kolo bylo
uskutečněno v období 25. 11. – 20. 12. 2016. Další soutěžní kola budou
vyhlašována v délce trvání 14 dnů, začátek a konec jednotlivých kol bude vždy

dopředu zveřejněn na stránkách www.sportvokoli.cz/dasto a také na profilu
DASTO na sociální síti Facebook. Podmínkou vyhlášení dalšího kola je vždy
zveřejnění nové challenge #DASTO Jaromírem Jágrem nebo jinou významnou
sportovní celebritou.
3.4. JůTubeři každé soutěžní kolo své plnění challenge #DASTO zdokumentují a své
finální video se splněním challenge („soutěžní video“) uveřejní na svém Youtube
kanálu, na svém profilu na sociální síti Facebook nebo na svém profilu na sociální
síti Instagram, a také na webu www.sportvokoli.cz.
3.5. Veřejnost na www.sportvokoli.cz bude každé soutěžní kolo hlasovat, hlas mohou
dát v průběhu soutěžního kola každý den videu JůTubera, které se jim líbí nejvíce.
3.6. V každém kole bude vyřazen ze soutěže 1 JůTuber, který obdrží k poslednímu dni
daného kola nejméně hlasů. Ostatní JůTubeři postupují do dalších kol. Výjimku
tvoří tzv. Divoká karta, viz čl. 8 odst. 8.5 těchto pravidel.
3.7. Poslední kolo soutěže se stejným principem hlasování rozhodne mezi 2 JůTubery,
který z nich vyhraje a poletí na Floridu natočit vlog s Jaromírem Jágrem.
4. Termín a místo konání soutěže:
4.1. Začátek soutěže je stanoven od 25. 11. 2016 a soutěž má celkem 5 kol. 1. soutěžní
kolo bylo uskutečněno v období 25. 11. – 20. 12. 2016. Další soutěžní kola budou
vyhlašována v délce trvání 14 dnů, začátek a konec jednotlivých soutěžních kol
bude vždy dopředu zveřejněn na stránkách www.sportvokoli.cz/dasto a také na
profilu DASTO na sociální síti Facebook. Podmínkou vyhlášení dalšího kola je vždy
zveřejnění nové challenge #DASTO Jaromírem Jágrem nebo jinou významnou
sportovní celebritou.
4.2. Místní působnost soutěže: Česká republika
4.3. Každé soutěžní kolo challenge #DASTO začíná 14 dnů po vyhlášení nové challenge
#DASTO v podobě uveřejnění videa Jaromíra Jágra nebo jiné významné sportovní
celebrity na podstránce „dasto“ webu www.sportvokoli.cz. Soutěžní video bude
také zveřejněno na uživatelském účtu (Facebook nebo Instagram) této významné
sportovní celebrity.
5. Účastníci:
5.1. Soutěžící JůTubeři:
5.1.1. Organizátorem předem vybraní známí čeští JůTubeři bez věkového omezení
pod přezdívkami:

VAĎÁK (Vadim Tkačenko)

FALLENKA (Andrea Havelková)

DENIS TV (Denis Kubík)

ATI (Martin Malý)

ANNA SULC (Anna Šulcová)


ZACHY (Lukáš Zachara)
5.1.2. Jakýkoli český či slovenský JůTuber bez věkového omezení po jeho nominaci
do soutěže Organizátorem.
5.2. Účastník hlasování: Hlasování na webu www.sportvokoli.cz se může zúčastnit
jakákoli fyzická osoba bez věkového omezení.
6. Podmínky účasti v soutěži
6.1. Soutěžící JůTubeři:
- Nominace do soutěže Organizátorem.
- Nahrávání soutěžních videí s hashtagem #DASTO každé soutěžní kolo dle
instrukcí Organizátora.
- Pro soutěžící JůTubery mladší 18 let: Současně s uveřejněním prvního
soutěžního videa je JůTuber povinen zaslat na e-mailovou adresu Organizátora
edita.pelikanova@slproduction.cz oskenovaný písemný souhlas zákonného
zástupce s pravidly této Soutěže a účastí JůTubera v ní. Nesplnění této
podmínky bude mít za následek vyloučení soutěžícího JůTubera ze soutěže.
6.2. Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící JůTubeři, jejichž soutěžní příspěvky:
- budou obsahovat prvky násilí či jiné nevhodné prvky v rozsahu překračujícím
přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel využití soutěžního
příspěvku;
- budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat
prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob;
- by mohly poškodit pověst či dobré jméno vyhlašovatele, Jaromíra Jágra či
projektu Sport v okolí;
- k nimž by nemohl vyhlašovatel získat licenci předpokládanou v těchto
podmínkách;
- které budou v rozporu s těmito pravidly;
- které budou (nebo jejichž užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním
řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.
6.3. Účastník hlasování:
musí být připojený k internetu a disponovat IP adresou, pod kterou bude
hlasovat v soutěži;
každý účastník hlasování se může každý měsíc (1 kolo) účastnit pouze 1x za 24
hodin, s 1 IP adresou;
není potřeba žádná speciální registrace;
z hlasování jsou vyloučeni samotní soutěžící;
7. Výhra

7.1. Hlavní cenou pro soutěžící JůTubery je zaplacená cesta na Floridu a zajištění
možnosti vytvořit exkluzivní video s Jaromírem Jágrem, které bude následně
umístěno na sociálních sítích výherce a na www.sportvokoli.cz. V případě, že
výherci nebude uděleno vízum (či povolení ESTA), jeho nárok na cenu zaniká bez
náhrady.
7.2. Odměnou pro účastníky hlasování bude uvedené exkluzivní video, které bude
volně přístupné na sociálních sítích výherce a také na www.sportvokoli.cz.
7.3. Předání výhry: do týdne od vyhlášení výsledků se musí JůTuber, který na základě
hlasování veřejnosti tuto výhru získal, přihlásit Organizátorovi soutěže k domluvení
všech podrobností uskutečnění výhry. Současně musí výherce Organizátorovi
předložit písemný souhlas svého zákonného zástupce s cestou výherce na Floridu
a s podmínkami této Soutěže včetně zejména čl. 7.4 těchto Pravidel.
7.4. V případě, že výherce této Soutěže ve lhůtě do 7 kalendářních dní po realizaci
hlavní ceny dle čl. 7.1 těchto Pravidel neuveřejní video svého rozhovoru
s Jaromírem Jágrem (ani je nezašle Organizátorovi), je výherce povinen uhradit
veškeré náklady své cesty na Floridu (zejména cenu ubytování, letenky, stravy
apod.) dle vyčíslení poskytnutého Organizátorem.
8. Určení výherce a předání výhry
8.1. Do soutěže bude na začátku nominováno Organizátorem celkem 6 českých
JůTuberů dle seznamu v čl. 5 těchto pravidel.
8.2. Všichni nominovaní JůTubeři, kteří se dle pravidel soutěže soutěžních kol účastní,
natočí v rámci daných soutěžních kol soutěžní video na základě vyhlášené
challenge #DASTO, které vyhlašuje pro dané soutěžní kolo Jaromír Jágr nebo
významná sportovní celebrita pomocí natočeného a zveřejněného videa na
soutěžní podstránce „dasto“ na www.sportvokoli.cz a toto soutěžní video umístí
na soutěžní podstránku „dasto“ webu www.sportvokoli.cz.
8.3. Veřejnost svými hlasy určuje, který JůTuber bude na konci každého soutěžního kola
vyřazen. Bude vždy vyřazen ten JůTuber, který získá nejmenší počet hlasů.
8.4. Další soutěžní videa budou natáčet a umisťovat na soutěžní podstránku „dasto“
webu www.sportvokoli.cz vždy již pouze ti JůTubeři, kteří postoupí do dalších kol.
8.5. Během soutěže může být uplatněna také „Divoká karta”, kdy organizátor může
kdykoliv v průběhu soutěže vrátit do hry již vyřazeného JůTubera, který bude moci
opět natočit v dalším kole soutěžní video a vrátit se tak zpět do soutěže. Po
uplatnění „Divoké karty“ a vrácení vyřazeného JůTubera budou v dalším kole
vyřazeni 2 JůTubeři s nejmenším počtem hlasů.
8.6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže mohou být ze soutěže vyřazeny. I pokud taková osoba splní některé
podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které
poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě

propadá Vyhlašovateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí,
popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. JůTuber bude vyloučen v případě, že
Vyhlašovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného
nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému JůTuberovi k získání výhry.
9. Souhlas se zpracováním osobních údajů a licence
9.1. JůTuber účastí v soutěži souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci
soutěže v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, e-mail, telefonní číslo, adresa
bydliště, rodné číslo a případné další údaje nezbytné pro získání víza/povolení ESTA
pro vstup do USA (dále jen „osobní údaje“) vyhlašovatelem (jako správcem) a
organizátorem (jako zpracovatelem) výhradně pro účel vyhodnocení soutěžních
příspěvků, organizace a předání výher. Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení,
přezdívka JůTubera mohou být využity rovněž pro účely marketingové propagace
webu „sportvokoli“. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány
automatizovaně v elektronické formě či manuálně v písemné formě, a to po dobu
6 měsíců od uveřejnění posledního soutěžního videa JůTuberem. Udělení souhlasu
se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, nicméně je podmínkou účasti
JůTubera v soutěži.
9.2. JůTuber má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat žádostí
doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem
jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před
předáním výhry povede k vyloučení JůTubera ze soutěže. JůTuber má dále práva
dle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu
k informacím o zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají, právo na jejich
opravu a právo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
9.3. Účastí v soutěži uděluje JůTuber vyhlašovateli souhlas s uveřejněním své profilové
fotografie (podobizny) na webových stránkách www.sportvokoli.cz a rovněž na
profilu vyhlašovatele a organizátora na sociálních sítích Facebook a Instagram.
Účelem zveřejnění je užití uvedených údajů v souvislosti se soutěží, zejména za
účelem vyhlášení výherců a k propagačním účelům projektu Sport v okolí.
9.4. Uveřejněním soutěžního videa JůTuber zároveň potvrzuje, že:
- je autorem soutěžního videa i své profilové fotografie na webu youtube.com a
že v soutěžním videu ani na profilové fotografii není zobrazena jiná osoba nebo
ochranná známka. Alternativně tímto JůTuber potvrzuje, že disponuje
souhlasem zobrazené osoby či vlastníka ochranné známky se zveřejněním
soutěžního příspěvku. JůTuber plně odpovídá za případnou škodu, která
v případě jeho nepravdivého prohlášení tímto vyhlašovateli vznikne;
- zveřejněním soutěžního videa a/nebo profilové fotografie způsoby uvedenými

v těchto pravidlech nevznikne vyhlašovateli žádný závazek vůči třetím osobám,
nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy
třetích osob (zejména právo na ochranu osobnosti či pověsti třetích osob);
- veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití soutěžního příspěvku či
profilové fotografie JůTubera (např. nároky na odměnu za pořízení a použití
podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni uveřejnění
soutěžního videa a/nebo profilové fotografie uspokojeny.
9.5. Účastí v soutěži uděluje JůTuber vyhlašovateli bezúplatně nevýhradní licenci k užití
soutěžního příspěvku v původní podobě i upraveného (včetně jeho spojení s jinými
autorskými díly či obsahem neautorského charakteru) ke všem způsobům jeho
užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Licence je
udělována pro území České republiky a Slovenska, a to na dobu trvání majetkových
autorských práv a bez množstevního omezení. Vyhlašovatel není povinen licenci
využít.

10. Závěrečná ustanovení:
10.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící JůTuber i účastník hlasování souhlas s pravidly
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zasláním souhlasu zákonného zástupce
s účastí nezletilého JůTubera v soutěži tento prohlašuje souhlas s pravidly soutěže a
rovněž se je zavazuje plně dodržovat.
10.2. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani
jinak spojena se společnostmi Facebook a Instagram.
10.3. JůTuber je srozuměn s tím, že poskytuje osobní údaje a informace Vyhlašovateli
soutěže, nikoli elektronickým sociálním sítím Facebook a Instagram, resp.
společnostem tyto sítě vlastnícím a provozujícím.
10.4. Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s
užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání
výhry výherci.
10.5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné
alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či
výher právní cestou není možné.
10.6. Vyhlašovatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v
soutěži (především funkčnost sociálních sítí, webových stránek apod.).
10.7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo
zrušit či změnit její pravidla. Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher
za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
10.8. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto
učiněno ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této
změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

10.9. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění
podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Vyhlašovatel tímto nepřebírá
vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění ze strany Vyhlašovatele než ta uvedená v těchto pravidlech.
10.10.
Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Organizátorem,
Vyhlašovatelem, JůTubery (vč. jejich zákonných zástupců) a hlasujícími, jakož i
související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.
10.11.
Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže (JůTubery
i hlasující). Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové
adrese: http://www.sportvokoli.cz/dasto. V případě jakýchkoli nejasností se
účastníci soutěže mohou obrátit s dotazem na: edita.pelikanova@slproduction.cz
Datum: 1.1. 2017

