
Pravidla soutěže pro diváky seriálu 
Anča a Pepík

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem soutěže je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO 00027383 (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu zaslání vyplněného soutěžního formuláře po splnění soutěžního úkolu ve hře 
 Anča a Pepík v Čarovném lese, která je dostupná na internetové stránce www.decko.cz (dále jen „soutěž“). 

3. Soutěž nepodléhá zákonu č.  186/2016 Sb., o hazardních hrách.

4. Soutěž probíhá na území České republiky v době od 12. 3. 2017  do 30. 4. 2017 včetně.

II. Soutěžící 

1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku do 12 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, který se soutěže účastní se souhlasem   
 svého zákonného zástupce a který splní všechny podmínky uvedené v pravidlech soutěže (dále jen „soutěžící“). 

2. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou. 

3. Účast soutěžícího v soutěži vzniká odesláním soutěžního formuláře pořadateli. Soutěžní formulář se zobrazí ve hře Anča a Pepík v Čarovném    
 lese na webové stránce www.decko.cz  automaticky poté, co soutěžící ve stylizovaném prostředí lesa nalezne a kliknutím sebere všech 8 styl  
  izovaných hub, které jsou v prostředí hry ukryté (liška obecná, klouzek obecný, hřib hnědý, hřib dubový, kozák březový, křemenáč březový,   
 ryzec smrkový, pýchavka obecná). V soutěžním formuláři  soutěžící uvede pouze svoji přezdívku a e-mailovou adresu.

4. Soutěžní formulář se soutěžním příspěvkem je nutno doručit elektronicky pořadateli ve lhůtě stanovené v bodu I.4 těchto pravidel.  

5. Zasláním soutěžního formuláře akceptuje soutěžící anebo jeho zákonný zástupce za předpokladu, že soutěžící tomuto textu nerozumí (není   
 schopen porozumět jeho obsahu), tato pravidla, která se zavazuje dodržovat. 

III. Výhra, výherci a způsob určení výherců 

1. V soutěži bude určeno 50 výherců, kteří získají baterku (svítilnu) a sadu placek (odznaků), oboje s potiskem motivů ze seriálu Anča a Pepík. 

2. Pořadatel určí výherce podle výherního koeficientu následujícím způsobem:
  Každému soutěžnímu formuláři se soutěžním příspěvkem bude přiřazeno číslo „n“ dle pořadí, v němž byl pořadateli doručen, tj. formulář se     
 soutěžním příspěvkem, který byl doručen pořadateli jako první, dostává pořadové číslo 1 a dalším formulářům se soutěžními příspěvky budou  
 pořadatelem přiřazována pořadová čísla vždy o jednotku vyšší. Celkový počet soutěžících se soutěžními příspěvky ke dni ukončení soutěže je   
 „z“.  Výherní koeficient „y“ vypočítá pořadatel takto: y = z /50 a  zaokrouhleno na celé číslo dolů. Výhercem č. 1 se stává soutěžící s    
 pořadovým číslem „n=y“, výhercem č. 2 se stává soutěžící  s pořadovým číslem „n=2 x y“, výhercem č. 3 se stává soutěžící s pořadovým   
 číslem „n=3 x y“ , výhercem č. 4 se stává soutěžící s pořadovým číslem „n=4 x y“,  atd., přičemž výhercem č. 50 se stává soutěžící s    
 pořadovým číslem „n=50 x y“.

3. V soutěži každý soutěžící může vyhrát pouze jednu sadu výher a není tedy možná kumulace výher.

4. Seznam výherců bude zveřejněn na internetové stránce www.decko.cz, a to nejpozději do čtrnácti dnů od ukončení soutěže.

5. Výherci budou o výhře vyrozuměni pořadatelem zasláním zprávy na e-mail, který výherce uvedl v soutěžním formuláři. Výherci budou pořa   
 datelem vyzváni ke sdělení kontaktních údajů za účelem doručení výhry. V případě, že výherce nesdělí prostřednictvím e-mailu požadované   
 kontaktní údaje nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy pořadatele nebo se nepodaří doručit zprávu na e-mail  uvedený soutěžícím  
 ve formuláři, výherce ztrácí nárok na předání výhry a pořadatel určí náhradního výherce.  Náhradním výhercem bude soutěžící s pořadovým   
 číslem následujícím po pořadovém čísle výherce, kterého se pořadateli nepodařilo kontaktovat nebo který ve stanovené lhůtě pořadateli nes  
 dělil své kontaktní údaje. V případě, že ani náhradní výherce nesdělí pořadateli kontaktní údaje do 14 dnů ode dne doručení výzvy pořadatele  
 nebo se nepodaří doručit zprávu na e-mail  uvedený soutěžícím ve formuláři, nárok na výhru bez náhrady zaniká.

6. Výhry budou výhercům zasílány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do 30 dnů ode dne, kdy pořadatel obdrží od výherce 
 požadované kontaktní údaje. Výhercům budou výhry odeslány formou doporučené zásilky.

7. Výhra v úhrnné výši nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f bod 3. zákona č. 586/1992   
 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.



IV. Práva a povinnosti pořadatele  

1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku   
  jejich zveřejnění na webových stránkách www.decko.cz. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící nemají v   
  důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele. 

2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou    
  platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový   
 účastník porušil pravidla soutěže. 

3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní 
 předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně   
 soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy třetích osob. 

4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže v případě  
 nepřítomnosti výherce na sdělené kontaktní adrese a v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla pořadateli výhercem řádně a  
 včas oznámena. 

5. Pokud se zásilka s výhrou vrátí pořadateli zpět jako nedoručitelná, je výherce oprávněn si výhru osobně vyzvednout v sídle pořadatele, a to za  
 předpokladu prokazatelného doložení kontaktních údajů výherce a identifikace výherce, ve lhůtě dvou měsíců ode dne ukončení soutěže. V   
 případě nedoručitelnosti a nevyzvednutí výhry po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne ukončení soutěže výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá   
 nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.

7. Pořadatel za vady výher neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u subjektu uve   
 deného případně v záručních podmínkách.

8. Pořadatel neodpovídá za jemu nedoručené soutěžní formuláře nebo soutěžní formuláře doručené po uplynutí stanovené lhůty nebo obsahující  
 chyby či nezaslané v souladu s pravidly soutěže. Soutěžní formuláře obsahující zjevně nepravdivé údaje o soutěžícím nebo neobsahující    
 soutěžní příspěvek pořadatel ze soutěže vyřadí. 

V. Závěrečná ustanovení  

1. Odesláním soutěžního formuláře a příspěvku soutěžící uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění   
 pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, zaslání výhry 
 či za jiným účelem spojeným se soutěží, a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení. Poskytnutí údajů 
 je dobrovolné. 

2. Správcem osobních údajů podle ZOOÚ je pořadatel. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely provozování soutěží 
 na internetových stránkách a ve vysílání České televize na základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00007607/017 
 ze dne 18. 6. 2010. Pořadatel dbá na ochranu poskytnutých osobních údajů.

3. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení na webových stránkách pořadatele. 

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 1 může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na adrese sídla pořadatele či e-mailem 
 na e-mailové adrese deckoweb@ceskatelevize.cz. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli. 

5. Tato pravidla se zveřejňují na webu České televize a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.

V Praze dne 9. 3. 2017


