KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE
Vyhraj desetiletou permanentku pro dvě osoby na HC SPARTA PRAHA
(dále též „Pravidla“)
Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce
nazvané „Vyhraj desetiletou permanentku pro dvě osoby na HC SPARTA PRAHA“ (dále
jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje
podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných
nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu
zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených
spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel mají přednost tato úplná pravidla.
Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou
písemných dodatků.
I. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost Avantgarde Prague s.r.o., se sídlem Praha 2, Perucká
2525/21b, 120 00, IČ: 27221687 (dále jen „Organizátor“). Pořadatelem soutěže je společnost
Mastercard Europe SA, B-1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 198A, Belgické království,
registrační číslo: 0448.038.446, zastoupená na území České republiky odštěpným závodem
Mastercard Europe SA, organizační složka, se sídlem: Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ: 69345724 (dále jen „Pořadatel“). Dodavatelem výhry je HC Sparta Praha a.s., se
sídlem Za Elektrárnou 419/1, 170 00 Praha 7, IČ: 61860875 (dále jen „HC SPARTA PRAHA“).
II. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
1. Soutěž o výhru proběhne v termínu od 00:00 hodin SEČ dne 23. srpna 2018 do 23:59
hodin SEČ dne 28. února 2019.
2. Do soutěže bude zařazen jako soutěžící každý, kdo splní všechny následující podmínky:
§ je registrovaným členem programu Priceless Prague a má na webových stránkách
www.priceless.com vytvořený platný uživatelský účet na svou osobu, anebo se v
průběhu soutěže do programu Priceless Prague registruje a na www.priceless.com
si uživatelský účet vytvoří;
§ na stránkách www.priceless.com si zakoupí alespoň 1 a maximálně 4 vstupenky na
jedno z domácích utkání HC SPARTA PRAHA základní části do Mastercard sektoru
(seznam utkání je uveden na seznamu níže) a úspěšně dokončí online platbu svou
platnou kartou Mastercard anebo pomocí digitální peněženky Masterpass;
§ při online platbě za vstupenku či vstupenky uvede vlastní, platné a funkční mobilní
telefonní číslo, pomocí kterého bude kontaktován v případě výhry;
§ od klientského servisu Priceless Prague obdrží na zadaný platný e-mail
elektronickou vstupenku či vstupenky na konkrétní utkání na konkrétní místo
v O2 areně.
Specifikace utkání HC SPARTA PRAHA, pro která lze na www.priceless.com zakoupit
vstupenky do Mastercard sektoru v O2 areně.
Termíny zápasů v prodeji do Mastercard sektoru:
ZÁŘÍ 2018:
14. 9. 2018 od 18:30 hodin vs. Mountfield Hradec Králové
23. 9. 2018 od 15:00 hodin vs. HC Dynamo Pardubice

25. 9. 2018 od 18:30 hodin vs. Mountfield Hradec Králové
30. 9. 2018 od 15:00 hodin vs. Piráti Chomutov
ŘÍJEN 2018:
7. 10. 2018 od 15:00 hodin vs. Berani Zlín
9. 10. 2018 od 18:30 hodin vs. HC Energie Karlovy Vary
21. 10. 2018 od 15:00 hodin vs. Kometa Brno
23. 10. 2018 od 18:30 hodin vs. Verva Litvínov
31. 10. 2018 od 18:30 hodin vs. HC Vítkovice Ridera
LISTOPAD 2018:
14. 11. 2018 od 18:30 hodin vs. BK Mladá Boleslav
18. 11. 2018 od 15:00 hodin vs. HC Olomouc
25. 11. 2018 od 15:00 hodin vs. HC Oceláři Třinec
PROSINEC 2018:
28. 12. 2018 od 18:30 hodin vs. Dynamo Pardubice
30. 12. 2018 od 15:00 hodin vs. BK Mladá Boleslav
LEDEN 2019:
2.1. 2019 od 18:30 hodin vs. Piráti Chomutov
8. 1. 2019 od 18:30 hodin vs. HC Škoda Plzeň
11. 1. 2019 od 18:30 hodin vs. Berani Zlín
22. 1. 2019 od 18:30 hodin vs. Kometa Brno
27. 1. 2019 od 15:00 hodin vs. Bílí Tygři Liberec
ÚNOR 2019:
1. 2. 2019 od 18:30 hodin vs. HC Vítkovice Ridera
3. 2. 2019 od 15:00 hodin vs. Verva Litvínov
19. 2. 2019 od 18:30 hodin vs. HC Olomouc
27. 2. 2019 od 18:30 hodin vs. HC Oceláři Třinec
BŘEZEN 2019:
1. 3. 2019 od 18:30 hodin vs. HC Energie Karlovy Vary
3. 3. 2019 od 15:00 hodin vs. HC Verva Litvínov
8. 3. 2019 od 18:30 hodin vs. Bílí Tygři Liberec
Místo konání: O2 arena, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9
Kapacita Mastercard sektoru je omezena na 100 míst na každý zápas, celkem 26 domácích
zápasů v základní části.
Umístění Mastercard sektoru: vchod č. 3, sektor O2 areny 120–121, řada: 12–18, detailní
plánek je na https://pricelessprague.cz/public/MASTERCARD_SEKTOR.pdf
Cena za vstupenky do Mastercard sektoru uvedená na www.priceless.com je konečná a
nelze uplatňovat další slevy či si nárokovat výhody z titulu jiných probíhajících
marketingových akcí. Cena za vstupenky do Mastercard sektoru je jednotná pro všechny
návštěvníky (děti, studenti, ZTP/P apod.). Cena obsahuje: prioritní vstup do O2 areny (vstup
č. 3), místo v Mastercard sektoru, občerstvení (1× pivo či voda, 1× párek v rohlíku)
servírované hosteskami přímo na místo v sektoru před začátkem utkání a během přestávky
po první třetině.
Vstupenky nelze po zakoupení vrátit ani vyměnit. Vstupenky jsou přenosné a za jakékoli
zneužití e-vstupenky nese okamžikem doručení do e-mailové stránky riziko jejich držitel

III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
1. Účastníkem soutěže (dále také „účastník“, „soutěžící“ nebo „zájemce“) může být fyzická
osoba starší 18 let věku, která je plně svéprávná, splní všechny podmínky uložené v čl. II
odst. 2 těchto Pravidel. Soutěžící nákupem vstupenky na jakékoliv domácí utkání HC
SPARTA PRAHA základní části do Mastercard sektoru, tedy účastí v soutěži, akceptuje tato
Pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
2. Zaměstnanci Organizátora a Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv
důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v
této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
4. Organizátor, resp. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí
v soutěži (zejména, avšak nikoli výhradně za funkčnost internetového připojení, výpočetní
techniky apod.) a dále neručí za samotnou organizaci a průběh utkání HC SPARTA PRAHA v
O2 areně, případné zrušení utkání apod.
IV. LOSOVÁNÍ
1. Organizátor provede losování výherce (a dalších dvou soutěžících jako případných
náhradníků za výherce) Výhry, a to ze všech soutěžících náhodným tahem jednoho
výherního soutěžního kuponu a dvou náhradníků z osudí. Losování proběhne dne 1. 3. 2019
v tréninkové hale Tipsport areně. Organizátor předpokládá také účast hráčů HC SPARTA
PRAHA a zajištění online streamu z losování – účast hráčů a online přenos nejsou nutnou
podmínkou k realizaci losování a nemusí dle rozhodnutí Organizátora nastat.
2. Výherce Výhry bude o své výhře informován telefonicky na telefonním čísle, které uvedl
v rámci online nákupu vstupenek v kroku před samotnou platbou kartou Mastercard či
digitální peněženkou Masterpass, a to bezprostředně poté, co byl vylosován. Výherce dále
určí a Pořadateli i Organizátorovi nejpozději do 3 dnů sdělí identitu a kontaktní údaje na
druhou osobu: obě osoby pak obdrží desetiletou permanentku.
3. Pokud se nepodaří výherce Výhry telefonicky zastihnout, a to do 3. 3. 2019 do 18:00
hodin, přechází Výhra na soutěžícího, který byl vylosován jako druhý. V případě, že ani jej
nebude možné telefonicky zastihnout, a to do 4. 3. 2019 do 18:00, přechází Výhra na
soutěžícího, který byl vylosován jako třetí. Nebude-li ani ten reagovat na snahu o navázání
telefonického spojení, a to do 5. 3. 2019 do 18:00, Výhra propadá ve prospěch Pořadatele,
který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a to včetně dalšího náhradního losování a
kontaktování dalších případných výherců telefonicky.
4. Před předáním výhry je Organizátor, popř. Pořadatel oprávněn prověřit oprávněnost
nároku výherce a jeho identitu.
V. VÝHRA, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY
Výhra (dále jen „Výhra“, „permanentka“ nebo „permanentní vstupenka“), o kterou se
soutěží:

•
•

•

Desetiletá permanentka pro dvě osoby na utkání HC SPARTA PRAHA dle vlastního
výběru.
Desetiletá permanentka pro dvě osoby (desetiletou permanentkou se rozumí deset
jednoročních permanentek, kterou výherce obdrží pro sebe a jím určenou druhou
osobu) je platná na hokejovou sezonu 2019/2020–2028/2029.
Vydavatel obou permanentek a dodavatel výhry, HC SPARTA PRAHA, obdrží od
Organizátora po úspěšném stanovení a kontaktování výherce a jím určené osoby
kontaktní údaje na oba budoucí držitele Desetiletých permanentek.

1. Celková hodnota dvou permanentních vstupenek může být až 206.000,- Kč (jejich
hodnota se v průběhu let ještě zvyšuje dle narůstající míry inflace).
2. Zaměnitelnost výhry za finanční plnění se nepřipouští.
3. Výhra v soutěži není právně vymahatelná.
4. Za výhru a její případnou záruku odpovídá dodavatel výhry, HC SPARTA PRAHA, který
předá soutěžícímu – výherci a jím určené osobě – potřebnou dokumentaci a instrukce
vztahující se k výhře. Forma desetileté permanentky pro výherce a jím určenou osobu je
taková, že každý obdrží jednu permanentku, která se bude na každou sezonu vždy po dobu
deseti let aktivovat, vše dle vlastního uvážení a instrukcí dodavatele HC SPARTA PRAHA.
5. Soutěžící – výherce a jím určená osoba – rovněž bere na vědomí a zavazuje se, že ponese
veškeré náklady spojené s nabytím a trváním vlastnictví výhry, jejím převzetím,
uplatňováním a že Organizátor, resp. Pořadatel nenese jakékoli náklady a odpovědnost
spojené s nabytím výhry a jejím pozdějším uplatňováním.
6. Výhry budou předány v rámci slavnostního ceremoniálu, který se bude konat v průběhu
posledního zápasu 8. března 2019. Soutěžící – výherce a jím určená osoba – obdrží na toto
utkání pozvání a vstup zdarma.
7. Soutěžící – výherce a jím určená osoba – se s dodavatelem výhry, HC SPARTA PRAHA,
před předáním výhry také společně dohodnou, jaký typ permanentky obdrží a do jakého
sektoru budou obě permanentky vydány. Tato dohoda bude nadále neměnná a výherce ani
jím určená osoba nebudou moci následně měnit typ sektoru či jakékoli jiné parametry
permanentek. Výherce a jím určená osoba jsou povinni dodržovat všechna pravidla,
omezení a upozornění od HC SPARTA PRAHA. Vydané permanentky jsou v následujících
letech nepřenosné.
8. Výhry mohou podléhat zdanění srážkovou daní dle aktuálně platných zákonů, v takovém
případě srážkovou daň za výherce odvádí Organizátor.

VI. SVOLENÍ A LICENCE
Soutěžící účastí v soutěži rovněž vyjadřuje svůj souhlas s pořízením svých zvukových,
obrazových a obrazově zvukových záznamů pořízených při převzetí výhry, a to za účelem
marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu,
prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.).
VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účastí v této soutěži zájemce, resp. soutěžící uděluje souhlas se zpracováním
poskytnutých osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto Pravidel, tj. s jejich
odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele, který je správcem, a Dodavatelem výhry,
a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt, dále údaj o
zapojení se do soutěže, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace.
2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení
soutěže, kontrolu soutěže a předání výher.
3. Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván
pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z
důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům,
vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Pořadatele, déle pouze u výherců, pokud
to ukládá zvláštní právní předpis.
4. Doba zpracování je doba trvání soutěže, resp. do odvolání souhlasu. Odvoláním souhlasu
končí účast v soutěži.
5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
6. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě Organizátora a HC SPARTA PRAHA
zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže,
a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT
služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
7. Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu info@pricelessprague.cz, kde je
možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se
může soutěžící obrátit na Pořadatele i Organizátora na adrese: Avantgarde Prague s.r.o.,
Jáchymova 3, Praha 1, nebo na e-mailu info@pricelessprague.cz. Na tomto e-mailu může
soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem
je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Výhra není právně vymahatelná. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních
materiálech mají jen ilustrativní povahu. Organizátor, resp. Pořadatel neodpovídá za
funkčnost systému, doručení zpráv či výher.
2. Organizátor, resp. Pořadatel je oprávněn v případě porušení těchto Pravidel soutěže
zájemce, resp. účastníka z akce vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv
náhrady. Rozhodnutí Organizátora, resp. Pořadatele o takovém opatření je konečné.
3. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel, Organizátor ani dodavatel výhry HC SPARTA PRAHA není vůči účastníkům akce
jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto
pravidlech.
4. 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 nová
pravidla publikuje na těchto webových stránkách, kde bude po dobu konání soutěže
umístěn originál úplných pravidel:
https://pricelessprague.cz/public/CZ/HCSPARTAPRAHA.pdf

