
Podrobná pravidla soutěže 

1) Organizátorem soutěže je společnost Adosa a.s. - Actisport., se sídlem Rosice, Zastávecká 1030, 

PSČ 665 01, IČ: 49448170, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod 

spisovou značkou B 1129 (dále jen „Actisport“ nebo „organizátor“). 

2) Soutěž trvá od 7. 12. 2017 do 31. 12. 2017 (soutěž prodloužena do 18. 1. 2018!) 

3) Účast v soutěži je podmíněna nákupem a zasláním fotografie.   

4) Do soutěže se může zapojit každý zákazník, který v období od 7. 12. 2017 do 18. 1. 2018 Zakoupí 

v prodejně Actisport, na e-shopu Actisport.cz, Actisport.sk nebo Actirun.cz jakékoliv zboží značky 

Salomon a zašle fotografii s tímto zakoupeným zbožím na email soutez@actisport.cz. Zpráva musí 

obsahovat jméno, příjmení a bydliště soutěžícího a přiloženou fotografii zboží (formát .JPG o velikosti 

max. 8 MB).   

5) Po ukončení soutěže vybere porota složená ze zástupců organizátora soutěže výherce speciální ceny 

za nejhezčí/nejkreativnější fotku, zbylé výhry budou náhodně vylosovány. Každá výhra v soutěži je 

určena vždy pro jednoho výherce. Výherce speciální ceny, může vyhrát také některou ze zbylých cen. 

V případě vylosování soutěžícího u více výher získává soutěžící vždy pouze tu dříve vylosovanou. 

6) Výhry v soutěži: 

1. cena – 1x běžecké boty Salomon Speedcross 4 GTX L38318100 nebo 1x běžecké boty Salomon 

Speedcross 4 GTX W L39466700, velikost dle vlastního výběru 

2. cena – běžecké hole Salomon Vitane 60 Click White L39028100 nebo 1x běžecké hole Salomon 

Active Black L37826100, délka dle vlastního výběru 

3. cena – 1x sjezdové hole Salomon Arctic Lady Black L39020600 nebo 1x sjezdové hole Salomon 

X10 S3 Black L39909300, délka dle vlastního výběru 

4. cena – 1x lyžařské ponožky Salomon Mission Black/Granny Green L39246500, velikost dle výběru 

5. místo – 2x Salomon pásek na sjezdové lyže 

speciální cena – 1x vak na boty Salomon, 2x Salomon pásek na sjezdové lyže, multifunkční šátek a 

rolovací láhev s logem Actisport, slevový poukaz v hodnotě 100 Kč na další nákup  

7) Výherci budou kontaktování emailem a oznámeni do 14 dnů po skončení soutěže na Facebooku 

Actisport a poté ve výherní listině na webu www.actisport.cz/soutez. Po zjištění doručovacích údajů 

budou výhry odeslány na adresu výherce, popřípadě budou k dispozici k osobnímu vyzvednutí na 

prodejně Actisport.  

8) Fotografie do soutěže musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv 

a právem chráněných zájmů třetích osob. Snímky nesmí porušovat nebo nabádat k porušování 

jakýchkoli právních předpisů. Soutěžící je povinen získat v souvislosti se snímkem výslovný souhlas 

všech třetích osob zachycených na snímku (případně zákonných zástupců těchto osob). 

9) Odesláním snímku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli soutěže bezúplatnou nevýhradní 

licenci k užití snímku, jakožto autorského díla (dále jen „dílo“), resp. kterékoli jeho části, a to všemi 

známými způsoby užití a bez omezení územního, časového, technologického, množstevního a bez 

omezení účelu. Licence zahrnuje též oprávnění pořadatele dílo zpracovat nebo změnit. Pořadatel není 

mailto:soutez@actisport.cz
http://www.actisport.cz/soutez


povinen poskytnutou licenci využít. Pořadatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně 

nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo 

bezúplatně postoupit třetí osobě. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže svolení ke zveřejnění díla a 

souhlasí s tím, aby dílo resp. jeho část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství v případech, 

kdy je to obvyklé. 

10) Zapojením se do soutěže dává soutěžící dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a 

současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli této marketingové soutěže na zveřejnění osobních 

údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení, město (obec) a na výherní listině, která může být přístupná 

na internetu, prodejnách organizátora nebo jinak veřejně.  

11) Fotografie do soutěže musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do 

práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Snímky nesmí porušovat nebo nabádat k porušování 

jakýchkoli právních předpisů. Soutěžící je povinen získat v souvislosti se snímkem výslovný souhlas 

všech třetích osob zachycených na snímku (případně zákonných zástupců těchto sob). V případě, že 

fotografie nesplňuje zadání soutěže, bude ze soutěže vyřazena.  

12) Soutěže se lze zúčastnit opakovaně, vždy však s novou fotografií zakoupeného výrobku (1 

výrobek = 1 fotografie).   

13) Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří poslali své fotografie mimo dobu trvání soutěže. 

14) Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání 

účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo 

pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného 

jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k 

výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat 

soudní cestou. 

15) Organizátor soutěže může po výhercích vyžadovat kopii dokladu jako potvrzení o zakoupení 

zboží. 

16) Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude 

možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, 

zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry 

samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických 

komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. 

17) Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné 

plnění. 

18) Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže společnosti Actisport 

souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k 

tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových 

stránkách www.actirun.cz, www.actisport.cz nebo www.actisport.sk, v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti Actisport (a dalším třetím stranám ve 

vztahu se společností Actisport) souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných 

aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona 

č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, 

a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat 

osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím 

skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k 

jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o 



něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení 

nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro 

ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že 

svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich 

likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí 

zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Actisport. V takovém případě však ztrácí nárok na 

výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena. 

19) 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 

stránce www.actisport.cz/soutez. 

20) Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. 


