
PRAVIDLA SOUTĚŽE „NOMINUJ RYTÍŘE SVÉHO SPORTU“

(„Soutěž“)

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je NUTREND D.S.,  a.s.,  se sídlemChválkovice 604,  779 00 Olomouc,
Česká  republika,  IČO:  25853902,  společnost  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2307 („Pořadatel“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1 Soutěž bude probíhat od 24. 12. 2016 od 00:00 hod. do31. 3. 2017 do 13:00 hod.(„Doba konání
Soutěže“).

2.2 Soutěž  je  pořádána  na  území  České  republiky,  a  to  prostřednictvím„Facebook“  profilu
Pořadatele:  NUTREND  ENDURANCE  -https://www.facebook.com/nutrend.endurance/
(„Soutěžní stránka“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRA

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky,
která splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly („Soutěžící“). Soutěžící musí zejména
natočit video („Soutěžní video“), ve kterém osobně představí RYTÍŘE SVÉHO SPORTU, tj.
člověka, který ho dokázal motivovat ke sportovním výkonům a svou oddaností ke sportu a fair
play přístupem ovlivnil jeho sportovní kariéru(„Rytíř“), že si podle něj zaslouží získat zájezd do
Miami ve Spojených státech amerických na hokejový zápas týmu Florida Panthers a především
osobní setkání s pravým rytířem svého sportu, Jaromírem Jágrem(„Výhra“).Termín zájezdu se
předpokládá v dubnu nebo květnu 2017 a po vyhlášení Výherce bude Pořadatelem upřesněn.

3.2 Soutěžní  video je Soutěžící  pro platnou účast  v Soutěži  povinen nahrát  na Soutěžní  stránku
s následujícím  „hashtagem“:  #RYTIRSPORTU.  Do  Soutěže  je  možné  se  registrovat  pouze
jednou, s jedním videem o jednom Rytíři.

3.3 Pro  platnou  registraci  do  Soutěže  je  nutné,  aby  Soutěžní  video  bylo  nahráno  v nejvyšší
přípustné velikosti  do  650  MB a  aby jeho  celková  maximální  délka  nepřesahovala  5  min.
Současně platí, že Soutěžní video nesmí být pořízeno profesionálním kameramanem, ale musí
se jednat o video, jehož autorem bude buď přímo Soutěžící, nebo jemu blízká osoba ve smyslu §
22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.4 Podmínkou účasti Soutěži je členství v klubu NUTREND. Členem tohoto klubu se Soutěžící
může  stát  při  nákupu  produktů  Pořadatele  v jakékoliv  hodnotě  prostřednictvím  vyplnění
registračního formuláře, který bude po celou Dobu konání soutěže k dispozici na prodejnách
Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele: http://www.nutrend.cz/registrace/(„Registrační
formulář“).

3.5 V Registračním formuláři uvede Soutěžící: (i) své jméno a příjmení, (ii) své bydliště, (iii) svou
e-mailovou adresu, (iv) své telefonní číslo, (v) jméno a příjmení svého Rytíře a (vi) bydliště
svého Rytíře.

3.6 Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly
a zavazuje se je plně dodržovat.

3.7 Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v obdobném poměru
k Pořadateli, osobám účastným na přípravě a organizaci Soutěže nebo jsou sami těmito osobami
nebo  jsou  těmto  osobám blízké  ve  smyslu  §  22  odst.  1  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský
zákoník.
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4. VÝBĚR VÝHERCE, VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

4.1 Výhercem Soutěže se stane Soutěžící se Soutěžním videem, které bude na základě posouzení
odborné poroty, ve spolupráci s Jaromírem Jágrem, vyhodnoceno jako nejlepší, a to zejména
s ohledem  na  celkovou  originalitu  i  atraktivitu  jeho  ztvárnění  a  autenticitu  i  sílu  příběhu
Soutěžícího a jeho Rytíře („Výherce“). Výherce bude porotou vybrán a zveřejněn na Soutěžní
stránce  nejpozději  do  15.  4.  2017.  Po  vybrání  Výherce  jej  Pořadatel  o  této  skutečnosti
individuálně vyrozumí zasláním e-mailu na adresu poskytnutou v Registračním formuláři.

4.2 Výhra bude bez zbytečného odkladu po vyrozumění Výherce předána Výherci a jeho Rytíři
osobně zástupcem Pořadatele, a to v místě a čase určeném Pořadatelem dle předchozí dohody
s Výhercem. K převzetí Výhry se Soutěžící spolu se svým Rytířem musí dostavit osobně, pokud
tak neučiní (neposkytne Pořadateli potřebnou součinnost nebo ji předem odmítne), ztratí nárok
na Výhru. Organizační záležitosti týkající se samotného zájezdu budou v návaznosti na předání
Výhry řešeny s ohledem na časové možnosti a preference vítězného Rytíře na individuální bázi
s Pořadatelem. Pořadatel však nemusí být schopen těmto preferencím plně vyhovět.

4.3 Výhra je udělována Výherci, nicméně vždy výhradně ve prospěch jeho Rytíře, který je výlučně
oprávněným z Výhry, tedy k účasti na zájezdu a setkání s Jaromírem Jágrem. Výherce a jeho
Rytíř jsou společně povinni poskytovat součinnost Pořadateli i sobě navzájem po celou Dobu
trvání  soutěže i  po skončení  jejího trvání,  neboť v případě,  že  jeden z nich tuto součinnost
odepře, může tím způsobit ztrátu nároku na Výhru a nemožnost Rytíře tuto Výhru čerpat.

4.4 V případě, že z jakéhokoliv důvodu na straně Výherce nebo jeho Rytíře nedojde bez předchozí
omluvy způsobené vážnými důvody k převzetí Výhry, ztrácí nárok na Výhru a odborná porota
v souladu s kritérii uvedenými v článku 4.1 pravidel určí náhradního Výherce a jeho Rytíře ze
Soutěžních videí zbylých Soutěžících. Pokud si ani tento náhradní Výherce a jeho Rytíř Výhru
nepřevezmou, může být dle uvážení Pořadatele postup dle předchozí věty opakován. 

4.5 Pořadatel na Soutěžní stránce spolu s oznámením o vítězném Soutěžním videu zveřejní jméno,
příjmení a obec bydliště Výherce i jméno a příjmení a obec bydliště vítězného Rytíře.

4.6 Soutěžící, kteří Výhru nezískali, nebudou nijak vyrozuměni.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Účastí v Soutěži bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jeho jména, příjmení,
bydliště na území České republiky, telefonního kontaktu, e-mailové adresy a jména, příjmení a
obce bydliště jeho Rytíře, případně další údaje následně sdělené Pořadateli budou zpracovávány
společností  NUTREND  D.S.,  a.s.,  se  sídlem  Chválkovice  604,  779  00  Olomouc,  Česká
republika,  IČO:  25853902,  jakožto  správcem osobních  údajů  pro  účely pořádání  Soutěže  a
určení Výherce, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany
veřejnoprávních orgánů.

5.2 Soutěžící  registrací  do  Soutěže  souhlasí,  že  výše  uvedené  osobní  údaje,budou v článku  5.1
těchto pravidel uvedeným správcem osobních údajů zpracovány pro marketingové účely, a to po
dobu jednoho (1) roku ode dne zveřejnění Výherce na Soutěžní stránce.

5.3 Soutěžící dále registrací do Soutěže souhlasí, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a obce
bydliště  Soutěžícího  a  jména,  příjmení  a  obce  bydliště  jeho  Rytíře  budou  umístěny
v propagačních materiálech Pořadatele, na Soutěžní stránce nebo ve sdělovacích prostředcích po
dobu devadesáti (90) dnů ode dne zveřejnění Výherce na Soutěžní stránce.

5.4 Soutěžící souhlasí se zasíláním marketingových nabídek výrobků a služeb Pořadatele a jeho
obchodních partnerů Pořadatelem na kontaktní údaje poskytnuté v Registračním formuláři při
registraci.

5.5 Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat výše v článku 5.1 pravidel uvedeného správce
osobních údajů o informaci  o tom, za jakým účelem jsou osobní  údaje zpracovávány,  které
osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace. Soutěžící má
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právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který
zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, či osobních údajů
jeho Rytíře, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího, event.
jeho Rytíře, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel  jejich  zpracování,  může  požádat  správce  o vysvětlení  nebo  požadovat,  aby  správce
odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění
nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce žádosti Soutěžícího podle předchozí věty,
má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Soutěžící má právo se na
Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i přímo).

5.6 Souhlasy se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné a Soutěžící má právo je kdykoliv
odvolat na adrese Pořadatele. Pokud není uvedeno jinak, udělují se na dobu do odvolání. Pokud
však Soutěžící odvolá svůj souhlas dle článku 5.3 pravidel, může to mít za následek vyřazení ze
Soutěže a ztrátu nároku na Výhru.

5.7 Soutěžící se současně účastí v Soutěži zavazuje zajistit nezbytný souhlas svého Rytíře s užitím
jeho výše uvedených osobních údajů pro účely jejich zpracování uvedené v článku 5.2, resp.5.3
pravidel včetně poučení o zpracování osobních údajů a o jeho právech. Tento souhlas a poučení
je Soutěžící povinen Pořadateli kdykoli na vyžádání prokázat a případně poskytnout veškerou
potřebnou součinnost ve vztahu k veřejnoprávním orgánům.

6. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Účastí v Soutěži projevuje Soutěžící souhlas s tím, že Pořadatel, případně jím pověřená osoba,
je v souvislosti s předáním Výhry dle článku 4.2 pravidel, pokud se Soutěžící stane Výhercem,
oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy
jeho osoby a jeho Rytíře nebo jejich projevů osobní  povahy (video,  fotografie,  písmo,  hlas
apod.),  ve  sdělovacích  prostředcích,  na  internetu  nebo  v propagačních  materiálech  a na
produktech Pořadatele Soutěže, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto
záznamů.

6.2 Soutěžící  registrací  do  Soutěže  dále  vyslovuje  souhlas  s tím,  že  v případě,  že  se  stane
Výhercem, uděluje zasláním Soutěžního videa Pořadateli oprávnění k výkonu práva toto video,
jakožto  audiovizuální  autorské  dílo,  užít  v rozsahu  a  za  podmínek  uvedených  v těchto
pravidlech („Licence“), přičemž odměna za tuto Licenci je zahrnuta v hodnotě příslušné Výhry.
Soutěžní video, jehož Soutěžící se nestanou Výherci, není Pořadatel oprávněn jakkoli užít a je
povinen je bez zbytečného odkladu po zveřejnění Výherce na Soutěžní stránce smazat ze všech
svých datových úložišť.

6.3 Licence  se  uděluje  jako  výhradní,  územně  a  množstevně  neomezená,  na  dobu  trvání
majetkových  autorských  práv  Soutěžícího  a  ke  všem  známým  způsobům  užití  ve  smyslu
autorského zákona.  Soutěžící  souhlasí  s tím,  že  Pořadatel  je  oprávněn poskytnout  oprávnění
tvořící  součást  Licence  (podlicenci)  zcela  nebo  zčásti  jakékoli  třetí  osobě.  Soutěžící  dále
souhlasí  s tím,  že  Pořadatel  je  oprávněn  Licenci  postoupit  jakékoli  třetí  osobě.  V rámci
poskytnuté  Licence je  Pořadatel  oprávněn provádět  jakékoli  změny Soutěžního videa či  jej
jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat jej do děl souborných, včetně v prostředí
internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Soutěžící souhlasí s tím, že při
užití Soutěžního videa v rámci poskytnuté Licence nebude uváděno jméno Soutěžícího.

6.4 Soutěžící zasláním Soutěžního videa prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob,
která  jsou  nebo  mohou  být  překážkou  platnému  udělení  Licence  a  dalších  oprávnění  dle
předchozích odstavců tohoto článku 5.7 pravidel.

6.5 Soutěžící  se  současně  účastí  v Soutěži  zavazuje  a  prohlašuje,  že  disponuje  i  nezbytným
souhlasem svého Rytíře či dalších dotčených osob s užitím tohoto Soutěžního videa v rozsahu
Licence.
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7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tato pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Soutěžní stránce.

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na emailu kutal@nutrend.eu

7.3 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti
s účastí Soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách
(www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení
sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se
mu  nepodaří  spor  vyřešit  přímo  s Pořadatelem.  Formulář  návrhu  na  zahájení  řízení  o
mimosoudním řešení  spotřebitelského  sporu  je  dostupný  na  internetových  stránkách  České
obchodní inspekce.

7.4 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně
zejména  např.  funkčnosti  doručovacích  služeb,  internetu  nebo  e-mailového  spojení  se
Soutěžícím).
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