PRAVIDLA SOUTĚŽE „Olympijský běh – výherní kvíz s ČEPS“
VYHRAJTE BĚŽECKÉ PÁSKY PRO POHODLNÉ UCHYCENÍ STARTOVNÍHO ČÍSLA
1. POŘADATEL: ČEPS, a.s., IČ 25702556, sídlo Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152 spisová
značka B 5597 vedená u Městského soudu v Praze.
2. ORGANIZÁTOR: Underline, a.s., IČ 25294482, sídlo Praha 2, Štulcova 89/4, spisová značka B 16838
vedená u Městského soudu v Praze.
3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž probíhá vždy před takzvaným zlatým závodem, a to v Praze, Brně a
Ostravě. Soutěž probíhá vždy v týdnu před každým zlatým závodem.
Do soutěže se můžete na soutěžní stránce zapojit od 14. 6. 2018 do 20. 6. 2018.
Soutěž probíhá především na soutěžních webových stránkách www.kvizceps.cz/olympijskybeh/
(dále jen soutěžní webové stránky), které jsou také základním prostředkem komunikace organizátora
s účastníky soutěže.
4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba se zaplaceným
startovným na některý ze tří zlatých závodů. Soutěže se mohou zúčastnit jen běžci kategorie „dospělí
(5 a 10 km)“.
5. VSTUP DO SOUTĚŽE: Zájemce se zapojí do soutěže tak, že v soutěžní den navštíví soutěžní webové
stránky, správně vyplní ČEPS kvíz a současně úplně a pravdivě vyplní registrační formulář, včetně
potvrzení souhlasu s pravidly akce a potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Registrační
formulář vyžaduje jméno, příjmení, E-mail a potvrzení zletilosti.
Každý účastník může před každým závodem soutěžit pouze jednou, přičemž pořadatel si vyhrazuje
právo kontroly dodržování tohoto pravidla prostředky technickými i organizačními.
6. PRŮBĚH SOUTĚŽE: Každý soutěžící, který správně vyplní ČEPS kvíz obdrží na e-mail
personalizovaný poukaz na výhru – běžecké pásky pro připevnění startovního čísla. Tento poukaz pak
musí předložit při vyzvedávání startovního čísla. Po předložení poukazu pak získá výhru.
7. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher bude užita e- mailová adresa, uvedená
účastníkem při registraci. Výhra bude účastníkovi soutěže vydána přímo v místě závodu, při
vyzvednutí startovního čísla a po předložení výherního poukazu se jménem účastníka soutěže, který
mu bude zaslán na uvedený e-mail. Poukazy není třeba tisknout, stačí předložit elektronicky přímo
v mobilním telefonu.

8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
- Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v
rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem
je organizátor oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit,
případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření
je konečné.
- Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor
tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou
uvedena v těchto pravidlech.

- Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují
případné reklamace.
- Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani jejich
rodinní příslušníci.
- Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za funkčnost aplikace, doručení zpráv či výher.
Organizátor tímto informuje účastníky, že na webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to
výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět
nástroji všech běžných webových prohlížečů.
- O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si
vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo
doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových
stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

