
PRAVIDLA SOUTĚŽE FOND MAGNESIA GO 

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže  

Společnost Karlovarské minerální vody a.s. (dále jen „vyhlašovatel“), se sídlem Karlovy Vary, Horova 

3, IČ: 14706725, je vyhlašovatelem soutěže Fond MAGNESIA GO, v rámci které mohou soutěžící získat 

finanční výhru na podporu a rozvoj sportovní činnosti (dále jen „soutěž“). Podmínky účasti v soutěži a 

získání výhry se řídí těmito pravidly. 

Organizací a správou soutěže je pověřena společnost IMAGE CZ, a.s., se sídlem Domažlická 11, Praha 

3, IČO: 25623583 (dále jen „organizátor“), která dohlíží na průběh celé soutěže a dodržování těchto 

pravidel.  

2. Soutěžící a způsob přihlášení do soutěže 

Do soutěže se může zapojit fyzická osoba, občan České republiky nebo Slovenské republiky, který je 

na území České republiky nebo Slovenské republiky sportovně organizován ve sportovním klubu, 

svazu, tělovýchovné jednotě nebo je alespoň trénován na pravidelné bázi a má svého trenéra, který 

ho systematicky, pravidelně a dlouhodobě připravuje na úspěch v jeho sportovní kariéře. 

V případě soutěžícího mladšího 18 let musí soutěžící doložit souhlas svého zákonného zástupce 

s účastí v soutěži.  

Soutěž je určena jednotlivým sportovcům bez ohledu na to, jestli se věnují individuálnímu nebo 

týmovému sportu. Výhra v soutěži je určena pouze a výhradně pro jednotlivce a jeho osobní rozvoj 

v rámci  sportovního odvětví, kterému  se věnuje. 

Do soutěže je možné se přihlásit v období od 1. 4. 2015 do 19. 4. 2015 zasláním řádně vyplněného a 

podepsaného registračního formuláře na adresu fond@magnesiago.cz. Registrační formulář je 

přílohou pravidel.    

Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazují právo na upřesnění a ověření informací uvedených v registraci 

sportovce. Po odeslání přihlášky obdrží účastník na zadaný e-mail do dvou pracovních dnů potvrzení 

o registraci do soutěže. 

3. Stanovení výherců a výhry v soutěži 

Ambasador finančního fondu Magnesia GO, pan Ondřej Vetchý, vybere 6 finalistů, kteří si rozdělí 

celkovou finanční výhru v soutěži ve výši 1 000 000 Kč. Hlavním hodnoticím kritériem bude řádně 

vyplněná přihláška a posouzení osobní motivace soutěžícího v jeho sportovní kariéře. Organizátor 

telefonicky a e-mailem kontaktuje do dvou pracovních dnů samotné finalisty a následně o finalistech 

soutěže bude vyhlašovatel informovat na webu magnesiago.cz. Pokud se s některým finalistou 

nepodaří opakovaně spojit telefonicky ani emailem, organizátor je oprávněn oslovit náhradníka. 

Konečné pořadí 6 finalistů a výše jejich finančního příspěvku, který mohou v soutěži získat, se určí 

prostřednictvím veřejného hlasování na webových stránkách www.magnesiago.cz v období od         

20. 5. do 16. 6. 2015. Hlasující mohou udělit svůj hlas na www.magnesiago.cz prostřednictvím 

přihlášení přes svůj facebookový profil nebo ověřovací sms a následně mohou každý kalendářní týden 

udělit  1 hlas libovolnému sportovci podle svého uvážení. 
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Po skončení hlasovacího období bude stanoveno konečné pořadí v soutěži (sestupně podle počtů 

získaných hlasů), přičemž výše finanční výhry v soutěži byla stanovena pro výherce následovně: 

 

1. výherce - 350 000 Kč 

2. výherce - 250 000 Kč 

3. výherce - 150 000 Kč 

4. výherce - 100 000 Kč 

5. výherce - 80 000 Kč 

6. výherce - 70 000 Kč 

V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas ambasadora projektu Ondřeje Vetchého.  

Konečné výsledky soutěže budou vyhlášeny do 19. 6. 2015 na webových stránkách 

www.magnesiago.cz.  Organizátor bude telefonicky a e-mailem kontaktovat do dvou pracovních dnů 

samotné finalisty a domluví s nimi podmínky předání a čerpání výher. 

Vouchery umožňující výhercům čerpání finanční výhry budou předány sportovcům osobně na tiskové 

konferenci k soutěži nejpozději do 30. 6. 2015.  

Čerpání výher v soutěži bude výhercům umožněno dle podmínek stanovených vyhlašovatelem 

soutěže, se kterými bude výherce seznámen před převzetím výhry. Výhry v soutěži nejsou právně 

vymahatelné. Soutěžící si je vědom toho, že přesné podmínky čerpání výhry budou stanoveny ve 

smlouvě s vyhlašovatelem (a/nebo organizátorem) soutěže, na jejímž uzavření se musí výherce 

s vyhlašovatelem a/nebo organizátorem dohodnout, v opačném případě ztrácí na výhru nárok. 

Výherce bude povinen se ve smlouvě zavázat k užití finanční výhry k dosažení cílů, ke kterým se 

zavázal v přihlášce do soutěže. Čerpání výhry bude podmíněno řádným plněním tohoto závazku. 

Čerpání výhry není podmíněno povinností výherce zavázat se k reklamnímu plnění ve prospěch 

vyhlašovatele nad rámec rozsahu stanoveného v těchto pravidlech soutěže (tzn. osobní převzetí 

výhry, odpovídající záznamy z čerpání výhry, rozhovory a natočení soutěžních videí).  

Výhra v soutěži je jednorázová a je vázána na konkrétní sportovní výsledek nebo výkon sportovce, 

kterého musí dosáhnout nejpozději do 30. 6. 2016 nebo se o jeho splnění alespoň pokusit. V případě 

týmových sportů se výsledkem nebo sportovním výkonem pro účely této soutěže nerozumí výsledek 

jednoho konkrétního zápasu. 

Výhra podléhá 15% srážkové dani, jejíž srážku a úhradu provede vyhlašovatel. 

4. Některé podmínky realizace výher 

Výherce bude průběžně informovat vyhlašovatele o přípravě a postupu v tréninkovém plánu a bude 

vyhlašovateli poskytovat fotky a videa ze své přípravy, které je vyhlašovatel oprávněn použít pro 

propagace soutěže fondu Magnesia GO. Výherce souhlasí s poskytováním rozhovorů v rámci přípravy 

na stanovený sportovní cíl a v průběhu sportovních výkonů (účast na závodech atd.) a s natočením 

videí (jeden natáčecí den) v termínu od 21. 4. do 4. 5. 2015. 

Svojí registrací soutěžící potvrzuje níže uvedené a zavazuje se dodržovat stanovené podmínky 

účasti v soutěži: 



Soutěžící prohlašuje, že si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na 

zdraví vzniklých jeho účastí v soutěži. Účastník dále prohlašuje, že se soutěže účastní dobrovolně, 

jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti jím stanovených sportovních cílů a je schopen tyto 

sportovní cíle bez újmy na svém zdraví absolvovat. Účastník prohlašuje, že má platně uzavřeno 

zdravotní pojištění a toto bude mít platně uzavřeno po celou dobu účasti v soutěži a čerpání 

výhry. 

Soutěžící si je vědom a potvrzuje, že se soutěže může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude 

požívat žádných zakázaných podpůrných a dopingových prostředků, omamných nebo 

psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky.  

Soutěžící je povinen absolvovat potřebná školení či instruktáže pořádané organizátorem pro účely 

zajištění bezpečnosti průběhu soutěže a zavazuje se řídit všemi pokyny organizátora a jiných 

osob, které na průběhu soutěže s organizátorem spolupracují. 

5. Práva vyhlašovatele 

Poruší-li soutěžící některou z podmínek účasti v soutěži, zejména v případě, nebude-li se aktivně 

podílet na své sportovní přípravě či plnit předsevzetí, které si stanovil, a/nebo bude-li se chovat 

takovým způsobem, který by poškodil dobré jméno vyhlašovatele, organizátora a/nebo partnerů 

soutěže, či v důsledku kterého by nebylo možno spravedlivě požadovat na organizátorovi a/nebo 

vyhlašovateli, aby soutěžícího dále podporoval, je vyhlašovatel oprávněn dle svého vlastního 

uvážení rozhodnout o vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži. Vyloučením ze soutěže ztrácí 

soutěžící nárok na získanou výhru a je povinen tuto vrátit či kompenzovat vyhlašovateli.   

V případě podezření na nekalé či podvodné praktiky v průběhu veřejného hlasování (bez ohledu na 

to, zda tyto byly způsobeny konkrétním finalistou) je vyhlašovatel oprávněn soutěžícího bez dalšího 

ze soutěže vyloučit. 

6. Zpracování osobních údajů 

Registrací do soutěže dle podmínek těchto pravidel uděluje každý soutěžící organizátorovi a 

vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů,              

v platném znění, (dále jen „Zákon“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených              

v registračním formuláři za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání   a realizaci výhry   

a pro účely propagace soutěže fondu Magnesia GO, a to na dobu 5 let; stane-li se výhercem, resp. 

náhradníkem, též s jejich zveřejněním. 

Správcem osobních údajů je organizátor. Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou 

zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto 

osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob 

pověřených správcem, zejména vyhlašovatelem soutěže, jakožto zpracovatelem. Správce je oprávněn 

k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je 

dobrovolné a soutěžící bere tuto skutečnost na vědomí. Soutěžící má právo přístupu k údajům, které 

se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho 

osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se 

zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 

požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní 

údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. 



Soutěžící dává souhlas s použitím všech dálkových komunikačních technik při vzájemné komunikaci, 

zejména pak souhlas s použitím telefonního čísla a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové 

účely správce. 

Soutěžící dává v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění, souhlas  s 

užitím své podobizny, svých písemností osobní povahy a zvukových či obrazových záznamů týkajících 

se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem a/nebo vyhlašovatelem v 

souvislosti s pořádáním soutěže, jeho účastí v soutěži, předáváním výher a realizací výhry (dále jen 

„snímek“) pro účely propagace soutěže fondu Magnesia GO na všech komunikačních médiích bez 

ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich 

případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje tento 

souhlas bezplatně, na dobu 5 let, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i 

na třetí osoby, kterým správce snímek v souladu s jeho určením poskytne. 

Soutěž se řídí právním řádem České republiky. 

Tato pravidla jsou vyhotovena v českém a slovenském jazyku. V případě rozporů mezi oběma 

jazykovými verzemi rozhoduje český překlad. 

Odesláním přihlášky do projektu soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce a přistupuje k nim. 

Organizátor a vyhlašovatel si vyhrazují právo na změnu pravidel. Každá případná změna bude 

vyhlášena veřejně na webových stránkách projektu www.magnesiago.cz. 

V Praze dne 8. 4. 2015 
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PRAVIDLÁ SÚŤAŽE FOND MAGNESIA GO 

1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže  

Spoločnosť Karlovarské minerální vody, a. s. (ďalej len „vyhlasovateľ“), so sídlom Karlovy Vary, 

Horova 3, IČO: 14706725, je vyhlasovateľom súťaže Fond MAGNESIA GO, v rámci ktorej môžu 

súťažiaci získať finančnú výhru na podporu a rozvoj športovej činnosti (ďalej len „súťaž“). Podmienky 

účasti na súťaži a získania výhry sa riadia týmito pravidlami. 

Organizáciou a správou súťaže je poverená spoločnosť IMAGE CZ, a.s., so sídlom Domažlická 11, 

Praha 3, IČO: 25623583 (ďalej len „organizátor“), ktorá dohliada na priebeh celej súťaže                         

a dodržiavanie týchto pravidiel.  

2. Súťažiaci a spôsob prihlásenia do súťaže 

Do súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba, občan Českej republiky alebo Slovenskej republiky, ktorý je 

na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky športovo organizovaný v športovom klube, 

zväze, telovýchovnej jednote alebo je aspoň trénovaný na pravidelnej báze a má svojho trénera, 

ktorý ho systematicky, pravidelne a dlhodobo pripravuje na úspech v jeho športovej kariére. 

V prípade súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov musí súťažiaci doložiť súhlas svojho zákonného 

zástupcu s účasťou na súťaži.  

Súťaž je určená jednotlivým športovcom bez ohľadu na to, či sa venujú individuálnemu alebo 

tímovému športu. Výhra v súťaži je určená iba a výhradne pre jednotlivca a jeho osobný rozvoj 

v rámci  športového odvetvia, ktorému  sa venuje. 

Do súťaže je možné sa prihlásiť v období od 1. 4. 2015 do 19. 4. 2015 zaslaním riadne vyplneného a 

podpísaného registračného formulára na adresu fond@magnesiago.cz. Registračný formulár je 

prílohou pravidiel.    

Organizátor a vyhlasovateľ si vyhradzujú právo na spresnenie a overenie informácií uvedených 

v registrácii športovca. Po odoslaní prihlášky dostane účastník na zadaný e-mail do dvoch pracovných 

dní potvrdenie o registrácii do súťaže. 

3. Stanovenie výhercov a výhry v súťaži 

Ambasádor finančného fondu Magnesia GO pán Ondřej Vetchý vyberie 6 finalistov, ktorí si rozdelia 

celkovú finančnú výhru v súťaži vo výške 1 000 000 Kč. Hlavným hodnotiacim kritériom bude riadne 

vyplnená prihláška a posúdenie osobnej motivácie súťažiaceho v jeho športovej kariére. Organizátor 

telefonicky a e-mailom kontaktuje do dvoch pracovných dní samotných finalistov a následne 

o finalistoch súťaže bude vyhlasovateľ informovať na webe magnesiago.cz. Ak sa s niektorým 

finalistom nepodarí opakovane spojiť telefonicky ani emailom, organizátor je oprávnený osloviť 

náhradníka. 

Konečné poradie 6 finalistov a výška ich finančného príspevku, ktorý môžu v súťaži získať, sa určí 

prostredníctvom verejného hlasovania na webových stránkach www.magnesiago.cz v období od         

20. 5. do 16. 6. 2015. Hlasujúci môžu udeliť svoj hlas na www.magnesiago.cz prostredníctvom 

prihlásenia cez svoj facebookový profil alebo overovaciu sms a následne môžu každý kalendárny 

týždeň udeliť 1 hlas ľubovoľnému športovcovi podľa svojho uváženia. 
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Po skončení hlasovacieho obdobia bude stanovené konečné poradie v súťaži (zostupne podľa počtov 

získaných hlasov), pričom výška finančnej výhry v súťaži bola stanovená pre výhercov takto: 

 

1. výherca – 350 000 Kč 

2. výherca – 250 000 Kč 

3. výherca – 150 000 Kč 

4. výherca – 100 000 Kč 

5. výherca – 80 000 Kč 

6. výherca – 70 000 Kč 

V prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas ambasádora projektu Ondřeja Vetchého.  

Konečné výsledky súťaže budú vyhlásené do 19. 6. 2015 na webových stránkach 

www.magnesiago.cz.  Organizátor bude telefonicky a e-mailom kontaktovať do dvoch pracovných dní 

samotných finalistov a dohodne s nimi podmienky odovzdania a čerpania výher. 

Vouchery umožňujúce výhercom čerpanie finančnej výhry budú odovzdané športovcom osobne na 

tlačovej konferencii k súťaži najneskôr do 30. 6. 2015.  

Čerpanie výher v súťaži bude výhercom umožnené podľa podmienok stanovených vyhlasovateľom 

súťaže, s ktorými bude výherca oboznámený pred prevzatím výhry. Výhry v súťaži nie sú právne 

vymáhateľné. Súťažiaci si je vedomý toho, že presné podmienky čerpania výhry budú stanovené v 

zmluve s vyhlasovateľom (a/alebo organizátorom) súťaže, na ktorej uzatvorení sa musí výherca 

s vyhlasovateľom a/alebo organizátorom dohodnúť, v opačnom prípade stráca na výhru nárok. 

Výherca bude povinný sa v zmluve zaviazať použiť finančnú výhru na dosiahnutie cieľov, ku ktorým 

sa zaviazal v prihláške do súťaže. Čerpanie výhry bude podmienené riadnym plnením tohto 

záväzku. Čerpanie výhry nie je podmienené povinnosťou výhercu zaviazať sa na  reklamné plnenie v 

prospech vyhlasovateľa nad rámec rozsahu stanoveného v týchto pravidlách súťaže (tzn. osobné 

prevzatie výhry, zodpovedajúce záznamy z čerpania výhry, rozhovory a natočenie súťažných videí).  

Výhra v súťaži je jednorazová a je viazaná na konkrétny športový výsledok alebo výkon športovca, 

ktorý musí dosiahnuť najneskôr do 30. 6. 2016 alebo sa o jeho splnenie aspoň pokúsiť. V prípade 

tímových športov sa výsledkom alebo športovým výkonom na účely tejto súťaže nerozumie výsledok 

jedného konkrétneho zápasu. 

Výhra podlieha 15 % zrážkovej dani, ktorej zrážku a úhradu urobí vyhlasovateľ. 

4. Niektoré podmienky realizácie výher 

Výherca bude priebežne informovať vyhlasovateľa o príprave a postupe v tréningovom pláne a bude 

vyhlasovateľovi poskytovať fotky a videá zo svojej prípravy, ktoré je vyhlasovateľ oprávnený použiť na 

propagáciu súťaže fondu Magnesia GO. Výherca súhlasí s poskytovaním rozhovorov v rámci prípravy 

na stanovený športový cieľ a v priebehu športových výkonov (účasť na pretekoch atď.) a s natočením 

videí (jeden natáčací deň) v termíne od 21. 4. do 4. 5. 2015. 

Svojou registráciou súťažiaci potvrdzuje nižšie uvedené a zaväzuje sa dodržiavať stanovené 

podmienky účasti na súťaži: 



Súťažiaci vyhlasuje, že si je vedomý rizík spočívajúcich v nebezpečenstve vzniku škody alebo ujmy 

na zdraví vzniknutých jeho účasťou na súťaži. Účastník ďalej vyhlasuje, že sa na súťaži zúčastní 

dobrovoľne, jeho zdravotný stav zodpovedá náročnosti ním stanovených športových cieľov a je 

schopný tieto športové ciele bez ujmy na svojom zdraví absolvovať. Účastník  vyhlasuje, že má 

platne uzatvorené zdravotné poistenie a toto bude mať platne uzatvorené po celý čas účasti 

na súťaži a čerpania výhry. 

Súťažiaci si je vedomý a potvrdzuje, že sa na súťaži môže zúčastniť iba za podmienky, že nebude 

používať žiadne zakázané podporné a dopingové prostriedky, omamné alebo psychotropné látky 

vrátane liekov s rovnakými alebo podobnými účinkami.  

Súťažiaci je povinný absolvovať potrebné školenia či inštruktáže usporadúvané organizátorom na 

účely zaistenia bezpečnosti priebehu súťaže a zaväzuje sa riadiť všetkými pokynmi organizátora a 

iných osôb, ktoré na priebehu súťaže s organizátorom spolupracujú. 

5. Práva vyhlasovateľa 

Ak súťažiaci poruší niektorú z podmienok účasti na súťaži, najmä v prípade, ak sa nebude aktívne 

podieľať na svojej športovej príprave či plniť predsavzatie, ktoré si stanovil, a/alebo ak sa bude 

správať takým spôsobom, ktorý by poškodil dobré meno vyhlasovateľa, organizátora a/alebo 

partnerov súťaže či v dôsledku ktorého by nebolo možné spravodlivo požadovať od organizátora 

a/alebo vyhlasovateľa, aby súťažiaceho ďalej podporoval, je vyhlasovateľ oprávnený podľa svojho 

vlastného uváženia rozhodnúť o vylúčení súťažiaceho z ďalšej účasti na súťaži. Vylúčením zo súťaže 

stráca súťažiaci nárok na získanú výhru a je povinný túto vrátiť či kompenzovať vyhlasovateľovi.   

V prípade podozrenia na nekalé či podvodné praktiky v priebehu verejného hlasovania (bez ohľadu 

na to, či tieto boli spôsobené konkrétnym finalistom) je vyhlasovateľ oprávnený súťažiaceho bez 

ďalšieho zo súťaže vylúčiť. 

6. Spracovanie osobných údajov 

Registráciou do súťaže podľa podmienok týchto pravidiel udeľuje každý súťažiaci organizátorovi a 

vyhlasovateľovi súťaže v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., zákon o ochrane osobných údajov,              

v platnom znení (ďalej len „Zákon“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených              

v registračnom formulári s cieľom preverenia jeho platnej účasti na súťaži, odovzdania a realizácie 

výhry a na účely propagácie súťaže fondu Magnesia GO, a to na obdobie 5 rokov; ak sa stane 

výhercom, resp. náhradníkom, tiež s ich zverejnením. 

Správcom osobných údajov je organizátor. Súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú 

spracovávané systematizovane a mechanicky. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto 

osobné údaje boli v rozsahu a na účely vyššie uvedené spracovávané i prostredníctvom tretích osôb 

poverených správcom, najmä vyhlasovateľom súťaže ako spracovateľom. Správca je oprávnený k 

týmto osobným údajom priraďovať i ďalšie osobné údaje súťažiaceho. Poskytnutie osobných údajov 

je dobrovoľné a súťažiaci berie túto skutočnosť na vedomie. Súťažiaci má právo prístupu k údajom, 

ktoré sa ho týkajú, a ďalej, najmä ak zistí alebo sa domnieva, že správca robí spracovanie jeho 

osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore 

so zákonom, najmä ak sú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže 

požiadať správcu o vysvetlenie alebo môže požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav a 

osobné údaje blokoval, urobil opravu, doplnil alebo zlikvidoval. 



Súťažiaci dáva súhlas s použitím všetkých diaľkových komunikačných techník pri vzájomnej 

komunikácii, najmä súhlas s použitím telefónneho čísla a e-mailovej adresy na obchodné a 

marketingové účely správcu. 

Súťažiaci dáva v súlade s ustanovením § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka, v platnom znení, súhlas  s 

použitím svojej podobizne, svojich písomností osobnej povahy a zvukových či obrazových záznamov 

týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy zhotovených organizátorom a/alebo 

vyhlasovateľom v súvislosti s usporadúvaním súťaže, jeho účasťou na súťaži, odovzdávaním výher a 

realizáciou výhry (ďalej len „snímka“) na účely propagácie súťaže fondu Magnesia GO na všetkých 

komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich 

následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. 

Súťažiaci udeľuje tento súhlas bezplatne, na obdobie 5 rokov, bez územného či množstvového 

obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje i na tretie osoby, ktorým správca snímku v súlade s jeho 

určením poskytne. 

Súťaž sa riadi právnym poriadkom Českej republiky. 

Tieto pravidlá sú vyhotovené v českom a slovenskom jazyku. V prípade rozporov medzi oboma 

jazykovými verziami rozhoduje český preklad. 

Odoslaním prihlášky do projektu súťažiaci schvaľuje tieto pravidlá a inštrukcie a pristupuje k nim. 

Organizátor a vyhlasovateľ si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel. Každá prípadná zmena bude 

vyhlásená verejne na webových stránkach projektu www.magnesiago.cz. 

V Prahe dňa 8. 4. 2015 

 

 

http://www.magnesiago.cz/

