
Soutěžní pravidla 
Pořadatel soutěže: T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681, 
zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3787 (dále jen „Pořadatel“) 

vyhlašuje na stránkách https://www.t-mobile.cz/sportovnileto (dále “soutěžní portál”) soutěž s 
tématem “Sportovní léto” (dále „Soutěž“). 

Organizátor soutěže: Proboston Crea^ve s.r.o, Plzeňská 1270/97, Praha 5, 150 00, IČO: 289 48 904 (dále jen jako 
„Organizátor“).  

1. Doba trvání soutěže 
Soutěž bude realizována v termínu od 1. 7. 2021 od 00:00 hodin s trváním do 8. 8. 2021 do 18: 00 hod. (dále též 
„doba trvání soutěže“) na území České republiky. 

2. Podmínky účasB 
Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15^ let, která je spotřebitelem a zároveň zákazníkem Pořadate-
le a využívá jím poskytované služby pod značkou T-Mobile a zároveň splní podmínky stanovené těmito pravidly 

(„Soutěžící“) a která v době konání soutěže odehraje on-line hru “Sportovní léto” na https://www.t-mobi-
le.cz/sportovnileto a následně vyplní a odešle formulář se svými údaji (jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo). 

Osoby mladší 18 let musí mít však k účas^ v soutěži souhlas zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze 
účastník s doručovací adresou na území České republiky. 
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve 
smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

3. Mechanika 

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že zahájí hru Sportovní léto na https://www.t-mobile.cz/sportovnileto 
kliknugm na buhon PusBt se do hry a postupně projde celou hru až do konce.  

Cílem je projít hru do konce v co nejrychlejším čase. 

Soutěže se účastník může zúčastnit pouze jednou. Hru však může účastník projít opakovaně, tyto pokusy mu ale 
nebudou započítány a v platnos^ zůstává vždy jen jeho první pokus.  

Podmínkou pro hraní o ceny je poskytnug jména, příjmení,  emailu a telefonního čísla. Soutěžící se může do hry 
zapojit kdykoli během stanoveného trvání soutěže, musí však hru dokončit nejpozději 8. 8. 2021, do 17:59. 

4. Výhry 
Výhrou pro prvních 36 nejrychlejších Soutěžících, tedy těch, kteří projdou celou hru v nejrychlejším čase, je: 

1. místo -  Apple Watch Series 6 
2. - 6. místo - batoh + osuška z české olympijské kolekce 
7. - 21. místo - ponožky + pytlík na záda z české olympijské kolekce 
22. - 36. místo - klíčenka z české olympijské kolekce 

V případě, že dva a více soutěžící budou mít stejný čas, vybere pořadatel výherce náhodně. 

5. Výherci 
Jednotliví výherci budou do 7 dnů od ukončení soutěže kontaktováni Pořadatelem prostřednictvím e-mailové 
zprávy.  
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. 
Výhry nelze vypla^t alterna^vně v hotovos^, ani je nelze vymáhat soudně. 
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Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné 
mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících, propad-
nou pořadateli. 
Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjisg nebo bude mít oprávněné podezření na spá-
chání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která 
dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. 

6. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů 
Účastník soutěže vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu s 
předpisy na ochranu osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnu-
tých v rámci soutěže společnos^ T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 649 49 681, jako správci, a dále společnos^ 
Proboston Crea^ve s.r.o., IČO: 28948904, jako zpracovateli, za účelem dalšího marke^ngového zpracování těch-
to údajů tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marke^ngových akcích správce, zahrnující i zasílání 
informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických pro-
středků dle zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnos^ a o změně některých zákonů 
(zákon o některých službách informační společnos^), v platném znění, a dále souhlas s užigm těchto údajů a 
fotografií ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užig v souvislos^ s touto 
soutěží, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle 
§§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas 
může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží - li organizátor či pořadatel ne-
souhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automa^cky za následek zrušení účas^ příslušného účastníka 
v této soutěži bez náhrady. 
Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas: 
- k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marke^ngových ak^vit pořadatele. 
- k užig osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné ,město/obec a PSČ) a e-mail. 

Vzhledem ke skutečnos^, že součásg soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také gmto 
každý soutěžící (resp. účastník soutěže) pořadateli souhlas s úpravami a jakýmkoli užigm, ve smyslu § 12 a násl. 
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho čásg zdarma, bez časového, územ-
ního a množstevního omezení, případně i bez výslovného uvádění jeho autorství. Účastník soutěže rovněž sou-
hlasí s případným spojením jeho díla s jiným dílem anebo s jejím zařazením do díla souborného. Uvedenou li-
cenci může pořadatel poskytnout třegm osobám nebo jí nemusí vůbec využít. 
Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jakékoliv dílo, které poskytne coby 
soutěžní příspěvek do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s gmto dílem spojených souhlas 
s užigm v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užigm soutěžního 
příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třegch osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. 
Veškeré nutné souhlasy související s užigm soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořá-
dat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třegch osob, zejména práv autorských 
či osobnostních, v souvislos^ se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže. 
V případě další potřeby užig takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) 
soutěžící potvrzuje, že v návaznos^ na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užig předmětné-
ho autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užigm bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užigm 
podle předchozí věty souhlasit. Za toto užig soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční od-
měna nebo pro^plnění. 



7. Další důležité podmínky soutěže 
Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s gm, že pořa-
datel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a 
reklamních materiálech organizátora v souvislos^ s touto soutěží a jeho výrobků s gm, že mohou být pořizovány 
a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84-90 
zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 
Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné pl-
nění. Pořadatel gmto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění 
ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky 
podvodného soutěžení nebo jiných prak^k, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. 
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační 
a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrá^t, přerušit nebo odvolat či změnit 
její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnos^ jejich zveřejněním na soutěžním portále pořadatele. 
Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži. Pořada-
tel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo 
jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak nega^vně 
ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poc^vost anebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat 
podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto sou-
těž. 
Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislos^ se soutěží (ať už 
byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být 
ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za ^skové chyby. 
Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obgže či závady vzniklé v průběhu sou-
těže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické 
pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení účastníka soutěže nebo jakékoli jiné osoby 
v souvislos^ s účasg v soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstou-
pit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení síg provozem. 
Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a 
s konečnou platnosg rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kterého-
koli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mra-
vy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořada-
tele či organizátora nebo byl z této činnos^ důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vy-
loučením mohly účastníkovi vzniknout. 

V Praze dne 30. června 2021


