Pravidla | FriXion výzva 10 let
1. Pořadatel a organizátor soutěže
1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Václav Čížek s.r.o., se sídlem Do Čertous 2620/11,
193 00 Praha 9 - Horní Počernice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 231324, IČ 03440478.
1.2. Organizátorem soutěže je společnost PHD, a.s., se sídlem Lomnického 1705/5, 140 00
Praha 4 – Nusle, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6838, IČ 26210738.
2. Účastníci soutěže
2.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm na území České
republiky, která se v době trvání soutěže do soutěže přihlásí na internetové stránce
soutěže www.frixion10let.cz a potvrdí souhlas s těmito pravidly. Osoby mladší 15 let
se mohou účastnit soutěže jen se souhlasem jejich zákonných zástupců, přičemž tento
souhlas jsou povinni na vyžádání pořadatele prokázat, jinak budou z účasti soutěže
vyloučeni.
2.2. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v souladu s těmito pravidly, zodpoví soutěžní
otázku a kompletně vyplní soutěžní formulář na webu www.frixion10let.cz, kde uvede
správné kontaktní údaje, a splní další podmínky stanovené v těchto pravidlech.
2.3. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním poměru k pořadateli nebo
organizátorovi soutěže a jejich rodinní příslušníci.
2.4. Každý soutěžící nese své náklady spojené s jeho účastí v soutěži a za žádných okolností
nemá právo na jejich úhradu ze strany pořadatele nebo organizátora.
3. Princip soutěže
3.1. Soutěž se skládá celkem z 10 soutěžních kol, která jsou pro účely soutěže nazvána
„Výzvy“.
3.2. Každé tři dny je zveřejněna nová výzva, v níž je možno soutěžit o 1 hlavní cenu a 2
doplňkové ceny, viz článek 5. Termíny zveřejnění jednotlivých výzev jsou následující:
5.8.2017, 8.8.2017, 11.8.2017, 14.8.2017, 17.8.2017, 20.8.2017, 23.8.2017,
26.8.2017, 29.8.2017 a 1.9.2017.
3.3. Výzva je vždy zveřejněna ve 12:00 1. dne a ukončena ve 23:59 3. dne od zveřejnění.
3.4. Principem soutěže je odpovědět na soutěžní otázku, tedy si tipnout, jak daná výzva
dopadne, a tento svůj tip odeslat pomocí soutěžního formuláře, který se nachází na
webové stránce www.frixion10let.cz pod tlačítkem „Soutěžit“ u aktuálně probíhající
Výzvy. Tip musí být zaznamenán ve formátu celého čísla, jinak nebude akceptován.
3.5. Správná odpověď na soutěžní otázku, s níž se budou srovnávat tipy zaslané
soutěžícími, bude zveřejněna vždy v závěrečném videu vztahujícím se k dané výzvě
pod tlačítkem Finále, a to na konci 3. dne od zveřejnění dané výzvy ve 23:59.
3.6. Do soutěže budou zařazeny pouze tipy zaslané přes soutěžní formulář na webových

stránkách soutěže, jiná forma zaslání tipu nebude akceptována.
3.7. Každý soutěžící se může každého kola zúčastnit pouze jednou. Je však možné soutěžit
v každém z deseti soutěžních kol (výzev).

4. Výběr výherců
4.1. Na výhru v každém z deseti soutěžních kol mají nárok 3 soutěžící.
4.2. Hlavním výhercem se stává soutěžící, který nejpřesněji tipne výsledek výzvy.
4.3. Druhé a třetí místo získá druhý a třetí tip, který bude nejblíže tomu, jak daná výzva
dopadla.
4.4. Pokud dojde ke shodě mezi více soutěžícími, bude pořadí sestaveno dle času odeslání
tipu, kdy první místo získává nejdříve zaslaný tip. Výherci budou vyhlašováni vždy
následující den po skončení výzvy, nejpozději do 18:00. Seznam všech výherců bude
zveřejněn na webových stránkách www.frixion10let.cz v sekci Výherci.

5. Výhry
5.1. Hlavní cena je pro každou výzvu unikátní a je to:
1. Xbox 360
2. Buddy Toys RC Dron 10 BRQ 110
3. Zmrzlinovač Guzzanti GZ 153
4. Skateboard Tempish Buffy black
5. Balíček produktů Pilot
6. Hromada želé – vizualizace ve videu
7. Lego v hodnotě 2 000 Kč dle vlastního výběru
8. Roční vstup do Zoo pro celou rodinu (Zoo dle vlastního výběru v ČR či SK,
podmínkou je, že musí poskytovat roční rodinné vstupné)
9. Helium sada Narozeninová party malá
10. Nike Air Max dle vlastního výběru do výše 2 500 Kč
5.2. Druhá a třetí cena jsou u každé výzvy produktové balíčky Pilot.

6. Souhlas se zpracováním a uveřejněním osobních údajů
6.1. Účastí v soutěži dává soutěžící pořadateli a organizátorovi v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně
osobních údajů), souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za účelem provedení
soutěže, oznámení výhry v soutěži a k marketingovým účelům pořadatele, a to v
rozsahu, v jakém údaje do soutěže poskytl; v případě výběru návrhu soutěžícího jako
vítězného souhlasí soutěžící navíc s uveřejněním svého jména, příjmení a neúplné
poštovní adresy (obec) ve sdělovacích prostředcích (tisk, rozhlas, televize apod.) a na
internetových stránkách pořadatele, to vše po dobu soutěže a dále 6 měsíců od
skončení soutěže.
6.2. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k
účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených

pořadatelem nebo organizátorem v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a
těmto osobám také zpřístupněny. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící
má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a
dále má práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo přístupu k
údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a má za následek
vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži.
6.3. Účastí v soutěži dává soutěžící pořadateli a organizátorovi v souladu se zákonem č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, časově
neomezený souhlas s užitím své elektronické adresy pro obchodní a marketingové
účely.

7. Ostatní ustanovení a podmínky
7.1.
Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a podmínkami
a zavazuje se je dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit
pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž
kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na
internetových stránkách soutěže.
7.2.
Soutěž a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky.
7.3.
Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

