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O tomto dokumentu 

Tento dokument obsahuje obecná pravidla soutěží pořádaných v aplikacích 

vlastněných BlueNet.cz. Účelem tohoto dokumentu je informovat potenciální 

sponzory a soutěžící o obecných podmínkách průběhu soutěží a nejběžnějších 

pravidlech, kterými se soutěže v síti BlueNet.cz řídí. 

Všechny informace, které budou doplněny na základě konkrétních informací k dané 

soutěži jsou vyznačeny kurzivou. 

 

Sponzorství soutěží 

V případě, že jste, nebo chcete být, sponzorem soutěže pořádané v jedné z našich 

aplikací, je tento dokument základem pro stanovení konkrétních pravidel soutěže. 

Obecná soutěžní pravidla popsaná níže budou upravena dle potřeb aktuální soutěže 

tak, aby vyhovovala jak Vám, tak i nám a našim uživatelům. 

Všechny zvláštní ustanovení pro konkrétní soutěž budou doplněna do Obecných 

soutěžních pravidel. Takto upravená pravidla budou uveřejněna v aplikaci, ve které 

bude soutěž probíhat. 

 

Účast v soutěži 

Pro všechny účastníky soutěží pořádaných BlueNet.cz, nebo kteroukoli naší aplikací, 

poskytuje tento dokument informace o průběhu soutěží a vyhodnocení výherců. 

Také poskytuje některá pevná ustanovení, se kterými můžou účastníci soutěží vždy 

počítat, když se rozhodnou zapojit do aktuálně probíhajících soutěží. 

Konkrétní pravidla každé soutěže jsou vždy uveřejňována v aplikaci, ve které je 

soutěž pořádána tak, aby se s nimi mohl každý uživatel seznámit a rozhodnout se, 

zda se soutěže zúčastní. 
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Obecná soutěžní pravidla 

1 Pravidla soutěže, pořadatel 

1.1 Tento dokument závazně upravuje Pravidla soutěže Závazný název 

soutěže (dále jen „soutěž“). 

1.2 Pořadatelem a provozovatelem soutěže je BlueNet.cz a Název aplikace 

zastoupený Janou Pradeniakovou, IČ 05721512, fyzická osoba podnikající 

dle živnostenského zákona, (dále jen „pořadatel“). 

1.3 Tento dokument je digitálním originálem v plném znění. 

 

2 Doba trvání a místo konání soutěže 

2.1 Soutěž bude probíhat od datum začátku do datum konce. Místem konání 

soutěže je Česká republika, výhra může být zaslána i na území Slovenské 

republiky. Zaslání výhry do jiné země, než je ČR nebo SR nebude 

umožněno a je důvodem pro vyřazení soutěžícího ze soutěže. 

 

3 Účast v soutěži 

3.1 Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, která 

projevila úmysl zúčastnit se soutěže kliknutím na tlačítko "Chci soutěžit" 

(dále jen "soutěžící"). 

3.2 Kliknutím na tlačítko „Chci soutěžit“ vyjadřuje soutěžící plný souhlas 

s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu. 

3.3 Soutěžící se může do soutěže zapojit a účastnit se jí během doby trvání 

soutěže. 

3.4 Soutěžící bude do soutěže přijat poté co závazné podmínky pro přijetí do 

soutěže, vyjádří úmysl účastnit se kliknutím na tlačítko „Chci soutěžit“. 
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4 Soutěžní obsah / podmínka pro vyhodnocení 

4.1 Specifikace, jakým způsobem se uživatel soutěže účastní. 

5 Vyhodnocení výherce 

5.1 Výherce bude stanoven pořadatelem na základě podmínka pro stanovení 

výherců a jejich pořadí (dle bodu 4) během doby trvání soutěže. 

5.2 Výsledky soutěže budou uveřejněny na stránce odkaz a to nejpozději tři 

dny po ukončení soutěže. 

 

6 Výhra 

6.1 Výhrou v soutěži je podrobná specifikace cen. 

6.2 V soutěži se hraje pouze o jednu věcnou cenu. Žádná další umístění, 

kromě prvního, nejsou odměněna. (toto ustanovení se použije pouze 

v případech, že se soutěží o jednu cenu) 

 

7 Ostatní podmínky 

7.1 Soutěžící berou na vědomí, že přidávaný soutěžní obsah musí být 

v souladu s Obsahovou politikou BlueNet.cz 

https://www.bluenet.cz/Documents/obsahova_politika_bluenetcz.pdf. 

Dále soutěžící berou na vědomí, že přidávaný soutěžní obsah přidávají 

v souladu s Obecnými podmínkami použití aplikací 

https://www.bluenet.cz/podminky-pouziti-aplikaci. 

7.2 Soutěžící berou na vědomí, že jsou povinni používat aplikaci v souladu 

s Obecnými podmínkami použití aplikací https://www.bluenet.cz/ 

podminky-pouziti-aplikaci. 

7.3 Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za zásilky předané dopravci. 

Příjemce zásilky je povinen překontrolovat stav balení zásilky při jejím 

převzetí. 
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7.4 Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Na výhru 

nevzniká nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou 

odpovědnost za rizika související s používáním výhry. Pořadatel 

neodpovídá za vady a poškození výhry od okamžiku jejího předání 

výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. 

 

8 Závěrečná ustanovení 

8.1 Soutěžící poskytuje své osobní údaje (zejména email) v průběhu 

registrace v aplikaci. V případě výhry v soutěži je soutěžící povinen 

poskytnou pořadateli své osobní údaje (jméno, příjmení a adresu), které 

budou využity pouze pro odeslání věcné ceny. 

8.2 Správcem osobních údajů soutěžících ve smyslu čl. 4 bodu 7 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 je BlueNet.cz. Pověřencem pro 

ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

2016/679 je Jakub Pradeniak, IT administrátor 

(jakub.pradeniak@bluenet.cz). 

8.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek 

pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na 

jakoukoli výhru, včetně práva kteréhokoli z účastníků ze soutěže vyloučit 

v případě, že by tento účastník porušoval pravidla soutěže nebo byl z této 

činnosti důvodně podezřelý. 

8.4 Jakékoli předměty zobrazované na propagačních materiálech, které 

nejsou výslovně specifikovány v těchto pravidlech jako výhra, nejsou 

předmětem soutěže a výherce na tyto předměty namůže uplatnit nárok. 

8.5 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu soutěž zkrátit, 

přerušit nebo odvolat, změnit pravidla soutěže nebo nahradit výhru jinou 

srovnatelnou výhrou obdobné hodnoty. Veškeré změny v pravidlech 

soutěže nabývají účinnosti dnem zveřejnění na stránce odkaz. Změna 

pravidel soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů 

vynaložených v soutěži. 

8.6 Dotazy soutěžících a zájemců o soutěž směřujte na oficiální email: 

kontaktní email. 


