Pravidla soutěže DIV: Zastavte roboty!
I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem soutěže DIV: Zastavte roboty! (dále jen „soutěž“) je Česká televize, se sídlem Kavčí
hory, 140 70, Praha 4, IČO 00027383 (dále jen „pořadatel“).
2. Úkolem soutěžícího je získání celkem tří soutěžních kódů, které soutěžící odešle pořadateli
soutěže prostřednictvím internetové stánky www.decko.cz/div. Soutěžní kódy jsou natištěné na
letácích a soutěžící získá leták s unikátním vstupním kódem bezplatně na pokladnách hradů,
zámků a dalších turisticky zajímavých místech České republiky (dále jen „místa“), kód ze schránky
umístěné v přírodě (dále jen „schránka“) si soutěžící pouze opíše či zapamatuje a leták
s neunikátním kódem soutěžící bezplatně získá na pokladně Turistických informačních center
(dále jen „TIC“). Seznam schránek, seznam TIC a seznam míst, kde jsou dostupné letáky se
soutěžními kódy, pořadatel vyznačil na mapě soutěže zveřejněné na internetové stránce
www.decko.cz/div.
II. Časové a místní určení soutěže
1. Soutěž trvá na území České republiky v době od 1. července 2016 do 28. srpna 2016 18.00 hodin.
III. Soutěžící
1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku do 15 let s trvalým bydlištěm na území České
republiky, který se soutěže účastní prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo s jeho
souhlasem a který splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže (dále jen
„soutěžící“).
2. Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je registrace uživatelského účtu soutěžícího
na internetové stránce www.decko.cz nebo www.decko.cz/div (dále jen „registrace“).
3. Soutěžící zadá získané soutěžní kódy dle instrukcí uvedených na internetové stránce
www.decko.cz/div a účast soutěžícího v soutěži je založena odesláním tří rozdílných kódů
(jednoho unikátního a dvou neunikátních) pořadateli.
4. Soutěžící bere na vědomí, že unikátní vstupní kód je jedinečný a tento unikátní vstupní kód je
platný vždy pro jednoho soutěžícího.
5. V registraci soutěžící, nebo jeho zákonný zástupce, uvede svou e-mailovou adresu, uživatelské
jméno (přezdívku), heslo a případně pohlaví a školní třídu (postupný ročník školy) řádně, aby
mohl být v případě, že se stane výhercem, pořadatelem kontaktován dle čl. IV. odst. 5.
6. Soutěžící může soutěžit pouze jednou a může získat nejvýše jednu výhru v rámci soutěže.
7. Soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
IV. Výhra a výherci
1. Výhry pro výherce jsou následující:
a. 10 elektronických dronů (dále jen „Hlavní výhra“)
b. 100 stavebnic LEGO (dále jen „Výhra stavebnice“)
c. 1000 odznaků DIV (dále jen „Výhra odznak“)

Hlavní výhra, Výhra stavebnice a Výhra odznak budou dále označovány společně též jen „výhra“.
2. Rozdělujeme celkem 1110 výher. Celkový počet soutěžících po ukončení soutěže označíme jako x
a seřadíme je podle data zápisu do soutěže. Vypočítáme výherní koeficient y = x/1110,
zaokrouhleno dolů. Cenu dostane každý soutěžící s pořadovým číslem ny, kde n je z množiny N
<1, 1110>, a to tak, že:
a. Výhercem Hlavní výhry se stávají soutěžící, jejichž pořadové číslo n je beze zbytku
dělitelné y x 111;
b. Výhercem Výhry stavebnice se stávají soutěžící, jejichž pořadové číslo n je beze zbytku
dělitelné y x 11 a kteří nevyhráli Hlavní výhru;
c. Výhercem Výhry odznak se stávají soutěžící, jejichž pořadové číslo n je beze zbytku
dělitelné y a kteří nevyhráli Hlavní výhru, ani Výhru stavebnice.
3. Seznam výherců bude zveřejněn na internetové stránce www.decko.cz/div, a to nejpozději do
sedmi dnů od ukončení soutěže.
4. Výherci budou o výhře, o termínu uplatnění výhry a o okolnostech jejího předání vyrozuměni
pořadatelem, a to prostřednictvím e-mailu, který výherce uvedl při registraci, přičemž budou
v této souvislosti pořadatelem 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 e-mailu pořadatele s žádostí o poskytnutí kontaktních údajů,
nárok na výhru propadá bez náhrady a pořadatel si vyhrazuje právo určit náhradního výherce
(náhradním výhercem se rozumí výherce následující v řadě po výherci řádně vybraném výherním
algoritmem).
1. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv soutěžícího v případě porušení pravidel soutěže a
v takovém případě pořadatel určí náhradního výherce. Náhradním výhercem se stane soutěžící
s pořadovým číslem o jedno vyšším než vyloučeného soutěžícího.
5. Výhry budou zasílány ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení e-mailu výherce s požadovanými
kontaktními údaji.
6. Výhry budou výhercům zasílány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Hlavní výhra
bude odeslána na adresu uvedenou výhercem v e-mailu formou doporučené poštovní zásilky
s dodejkou (s potvrzovacím formulářem), Výhra stavebnice na adresu uvedenou výhercem v emailu formou doporučené poštovní zásilky a Výhra odznak na adresu uvedenou výhercem v emailu formou obyčejné poštovní zásilky.
7. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce, pokud mu tato
změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež
mu byla výhercem oznámena, za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry či její doručení
po lhůtě stanovené v pravidlech této soutěže z důvodů spočívajících na straně poskytovatele
poštovních služeb. Výhry výherců, které z důvodů ležících nikoli na straně pořadatele nebude
možno kontaktovat a včas je informovat o výhře, propadají ve prospěch pořadatele, tímto není
dotčeno ustanovení IV. odst. 10.
8. Pokud se výhra vrátí zpět jako nedoručená, je výherce oprávněn si výhru osobně vyzvednout
v sídle pořadatele, a to za předpokladu prokazatelného doložení kontaktních údajů výherce a
identifikace výherce, do dvou měsíců ode dne ukončení soutěže, uplynutím této lhůty výhra
propadá ve prospěch pořadatele.
9. Hlavní výhra bude výhercům odeslána formou doporučené pošty s dodejnou (s potvrzovacím
formulářem) na adresu uvedenou výhercem v e-mailu.

10. 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.
11. Pořadatel za vady výher neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu odpovědnosti
za vady výher uplatňovat pouze přímo u subjektů uvedených v záručních podmínkách příslušných
výher.
12. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu
s příslušnými právními předpisy.
V. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel si vyhrazuje právo na jednostranné změny v průběhu soutěže, jakož i právo
předčasného ukončení soutěže a dále právo soutěž odvolat, a to tak, že je vyhlásí na svých
internetových stránkách. V takovýchto případech nemá soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže. Nové znění pravidel soutěže
bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce pořadatele.
3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže.
4.

Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je
oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a
s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.

5. Registrací soutěžící, nebo jeho zákonný zástupce, uděluje 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, předání 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.
6. 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.
7. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 5 může soutěžící kdykoli odvolat písemnou
formou na adrese sídla pořadatele či e-mailem na e-mailové adrese decko@ceskatelevize.cz.
Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli.
8. Registrací do soutěže vyslovuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich
dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména,
příjmení a případně věku v seznamu výherců a možností uveřejnění těchto údajů na internetové
stránce pořadatele a/nebo v pořadu pořadatele.
V Praze dne 30. června 2016

