HÁZENÍ PODKOVOU
Cílem je hodit podkovu tak, aby zůstala obtočená okolo
kolíku vzdáleného 3 metrů od místa odhodu.
Hodnoceno je přitom i umístění podkovy, tedy poloha podkovy ve
vztahu ke kolíku – platí, že čím blíže je obtočená podkova kolíku,
tím lépe. Nejhodnotnější je tedy takový hod, kdy je podkova
kolíku nejblíže (ideálně se podkova vnitřní stranou dotýká kolíku),
přičemž při stejné vzdálenosti podkov je rozhodnuto dle nákresu
uvedenén níže. Zde platí, že čím vyšší je dosažena číselná hodnota,
tím lépe. Podobu stupnice využívané k hodnocení si můžete
prohlédnout na obrázku.
Podkova, která po dopadu není obtočena okolo kolíku (kolík se
tedy nachází vně oblouku podkovy), není započítána do hodnocení
a hod se počítá jako neúspěšný.
10 bodů
Kolík se dotýká podkovy a nachází se v zóně
vyhraničené čísly 8–10

8 bodů
Kolík se dotýká podkovy a nachází se v zóně
vyhraničené čísly 5–8

6 body
Kolík se nedotýká podkovy a nachází se v zóně
vyhraničené čísly 7–10

4 body
Kolík se nedotýká podkovy a nachází se v zóně
vyhraničené čísly 5–7

Pravidla spotřebitelské soutěže

Tento dokument je závazným dokumentem upravujícím soutěž „ Hod podkovou“ (dále jen „soutěž“).

Pořadatel soutěže: MAXX Creative s.r.o., IČO 252 94 393, se sídlem Hlaváčova 207, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13748
(dále jen „pořadatel“)

1.

2.

3.

Pořadatel organizuje tuto soutěž jako marketingovou aktivitu na podporu pořadatelům akcí zahrnutých mezi
Pardubické tahouny. V rámci vybraných společenských akcí označených logem Pardubičtí tahouni v roce
2018 bude probíhat soutěž v hodu podkovou, jejíž pravidla jsou upravena tímto dokumentem.
Soutěž bude probíhat v roce 2018 v osmi kolech a následně proběhne finálové losování o hlavní výhru, a to
na těchto akcích:
a) 1. kolo: Aviatická pouť Pardubice, 2.6.2018 nebo 3.6.2018, letiště Pardubice
b) 2. kolo: Městské slavnosti – Zrcadlo umění, Pardubice, 16. 6. 2018
c) 3. kolo: Czech Open Pardubice, 24. 7. 2018 nebo 26. 7. 2018
d) 4. kolo: Sportovní park Pardubice, 15. 8. 2018
e) 5. kolo: Pardubický festival vína, 24. 8. 2018, Zámek Pardubice
f) 6. kolo: Koně v akci, 26. 8. 2018, Dostihové závodiště Pardubice
g) 7. kolo: Podzimní Městské slavnosti Pardubice, 12. 10. 2018 nebo 13. 10. 2018
h) 8. kolo: Velká pardubická s Českou pojišťovnou, 14. 10. 2018, Dostihové závodiště Pardubice
(vše dále také jen „akce“).
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která bude zároveň návštěvníkem
příslušné akce. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru nebo ve vztahu obdobném
pracovnímu poměru k pořadateli soutěže, včetně osob jim blízkých.

4.

Soutěží se v hodu speciálními podkovami vyrobenými pro tuto soutěž, když všechny podkovy jsou totožné.
Každá fyzická osoba, která splňuje podmínky článku 3 těchto pravidel a která se přihlásí hostesce soutěže na
akci s tím, že má zájem se soutěže zúčastnit, má právo absolvovat tři hody podkovou. Cílem je hodit
podkovu tak, aby podkova zůstala obtočená okolo kolíku (tzn., kolík se nachází uvnitř oblouku podkovy)
vzdáleného 3 m od místa odhodu, a to co nejblíže čísla 10 vyznačeného na podkově. Podkova, která po
dopadu není obtočena okolo kolíku (kolík se tedy nachází vně oblouku podkovy), není započítána do
hodnocení a hod se počítá jako neúspěšný. Každý jednotlivý hod bude posuzován a bodově ohodnocen
samostatně, a to dle pravidel hodnocení hodu s názvem „Házení podkovou“, která jsou přílohy těchto
pravidel soutěže a hosteska soutěže bodové ohodnocení zaznamená.

5.

Účastníkem soutěže se stane osoba, která splňuje podmínky dle čl. 3 těchto pravidel, ze třech pokusů nebude
mít žádný hod hodnocen jako neúspěšný podle čl. 4 těchto pravidel a poskytne hostesce soutěže své osobní
údaje v rozsahu osobní jméno, příjmení, datum narození a telefonní číslo mobilního telefonu. Tyto údaje
budou doplněny o bodové ohodnocení všech tří hodů podkovou dosažené daným účastníkem.

6.

Každé kolo soutěže bude vyhodnoceno během třech pracovních dnů následujících po skončení každého
kola. Vítězem každého soutěžního kola se stane ten účastník, který bude mít v příslušném soutěžním kole
hody v součtu s nejvyšším bodovým ohodnocením. Každé soutěžní kolo může mít pouze jediného vítěze.
Pokud bude více účastníků s nejvyšším bodovým ohodnocením, vítěz příslušného soutěžního kola bude
určen losem ze všech účastníků, kteří dosáhli nejvyššího bodového ohodnocení hodů v příslušném
soutěžním kole.

7.

Losování o výhry v jednotlivých kolech proběhne elektronicky. Software přiřadí jednotlivým účastníkům se
stejným počtem nejvýše získaných bodů v jednotlivém kole soutěže čísla. Softwarová aplikace na
generování náhodných čísel náhodně vygeneruje výherce z přiřazených čísel. Pokud by byla výhercem
osoba, která byla výhercem výhry v předchozích kolech soutěže, bude losováno dále tak, aby výherce nebyl
totožný s výhercem v jakémkoliv přecházejícím kole soutěže. O losování bude pořízen protokol.

8.

Výhrou pro vítěze každého soutěžního kola je výpůjčka vozu zn. Ford Fiesta na týden (dále také jen
„vozidlo“) jejímž poskytovatelem je společnost AUTO IN s.r.o., IČ: 25298828, se sídlem Pardubice,
Trnová, Poděbradská 292, PSČ 53009, za následujících podmínek:
a)

Předmětem výpůjčky bude vozidlo zn. Ford Fiesta, když přesná specifikace vozu bude uvedena ve
smlouvě o výpůjčce.

b) Půjčitelem bude poskytovatel ceny a vypůjčitelem bude výherce ceny.
c)

Výpůjčka bude bezúplatná a bude možné ji uplatnit u půjčitele ve lhůtě do půl roku od konání
soutěžního kola, kterého byl výherce účastníkem.

d) Doba trvání výpůjčky bude činit týden a přesný termín trvání bude dohodnut mezi půjčitelem a
vypůjčitelem.
e)

Maximální nájezd za celou dobu trvání výpůjčky bude 1.000,- km. Dosažením maximálního nájezdu
výpůjčka zaniká, i když nebylo dosaženo doby trvání výpůjčky a vypůjčitel je povinen vrátit vozidlo
půjčiteli.

f)

Vozidlo je oprávněn po dobu trvání výpůjčky řídit pouze vypůjčitel a jeho manžel.

g) Povinné smluvní pojištění vozidla a havarijní pojištění hradí půjčitel. Havarijní pojištění má spoluúčast
10% minimálně 10.000,- Kč, kterou je povinen v případě pojistné události uhradit půjčiteli vypůjčitel.
h) V případě odcizení vozidla, jeho zániku, či vzniku totální škody na vozidle v průběhu trvání výpůjčky
výpůjčka zaniká.

9.

i)

Výherce hradí náklady spojené s provozem vozidla a odpovídá za provozování vozu v souladu
s příslušnými právními předpisy. Výherce hradí škody na vozidle a opravy vozidla, které nejsou kryty
pojištěními.

j)

Bližší podmínky výpůjčky budou stanoveny smlouvou o výpůjčce, kterou je povinen výherce při
převzetí vozidla podepsat. Odmítnutím akceptace smlouvy o výpůjčce, za podmínek stanovených
půjčitelem, nárok na výhru zaniká.

Výherce každého kola bude kontaktován na mobilní telefon, který uvedl pořadateli soutěže, a to dvěma
opakovanými pokusy o telefonické spojení uskutečněnými do tří pracovních dnů od skončení příslušného
soutěžního kola v době mezi 9.00 hod. až 17.00 hod. V telefonickém hovoru bude výherce informován o
výhře a bude dohodnuto místo a termín předání výhry, respektive dokladu pro možnost uplatnění výhry u
poskytovatele výhry. Pokud se pořadateli nepodaří výherce telefonicky kontaktovat, bude na telefonní číslo
zaslána zpráva SMS oznamující výhru spolu s termínem a místem předání dokladu pro uplatnění výhry u
poskytovatele výhry. Pro převzetí výhry je povinen výherce se dostavit na dohodnuté/ sdělené místo a v
dohodnutý/sdělený termín, a to osobně (nelze v zastoupení). Pokud se výherce v dohodnutém/ sděleném
termínu nedostaví k převzetí výhry na dohodnuté/sdělené místo, výherci zaniká na výhru nárok a výhra
propadá pořadateli. Výherce může výhru odmítnout, odmítnutím výhry zaniká nárok na výhru. Pořadatel
může případně navrhnout i jiný způsob předání výhry, na to však nemá výherce nárok.

10. Výherce každého soutěžního kola zároveň získává možnost zúčastnit se finále soutěže, kterým je závěrečné
losování z vítězů jednotlivých kol soutěže. Každý výherce z každého soutěžního kola, který výhru neodmítl
a zároveň doklad o výhře převzal, bude zařazen do finálového losování.

11. Losování o finálovou výhru proběhne elektronicky, a to do 30 pracovních dnů ode dne skončení posledního
kola soutěže. Software přiřadí jednotlivým výhercům, kteří splní kriteria dle čl. 10 těchto pravidel, čísla.
Softwarová aplikace na generování náhodných čísel náhodně vygeneruje výherce z přiřazených čísel.
12. Výhrou ve finále soutěže je výpůjčka vozu zn. Ford Fiesta (dále také jen „vozidlo“) na jeden rok, jejímž
poskytovatelem je společnost AUTO IN s.r.o., IČ: 25298828, se sídlem Pardubice, Trnová, Poděbradská
292, PSČ 53009, za následujících podmínek:
a)

Předmětem výpůjčky bude vozidlo zn. Ford Fiesta, když přesná specifikace vozu bude uvedena ve
smlouvě o výpůjčce.

b) Půjčitelem bude pořadatel a vypůjčitelem bude výherce první ceny ve finále soutěže.
c)

Výpůjčka bude bezúplatná.

d) Doba trvání výpůjčky bude od 1.12.2018 do 30.11.2019.
e)

Maximální nájezd za celou dobu trvání výpůjčky je 15.000 km. Dosažením maximálního nájezdu
výpůjčka zaniká, i když nebylo dosaženo doby trvání výpůjčky a vypůjčitel je povinen vozidlo vrátit
půjčiteli.

f)

Vozidlo je oprávněn po dobu trvání výpůjčky řídit pouze vypůjčitel a jeho manžel.

g) Povinné smluvní pojištění vozidla a havarijní pojištění hradí půjčitel. Havarijní pojištění má spoluúčast
10% minimálně 10.000,- Kč, kterou je povinen v případě pojistné události uhradit půjčiteli vypůjčitel.
h) V případě odcizení vozidla, jeho zániku, či vzniku totální škody na vozidle v průběhu trvání výpůjčky
výpůjčka zaniká.
i)

Výherce hradí náklady spojené s provozem vozidla a odpovídá za provozování vozu v souladu
s příslušnými právními předpisy. Výherce hradí škody na vozidle a opravy vozidla, které nejsou kryty
pojištěními.

j)

Bližší podmínky výpůjčky budou stanoveny smlouvou o výpůjčce, kterou je povinen výherce při
převzetí vozidla podepsat. Odmítnutím akceptace smlouvy o výpůjčce, za podmínek stanovených
půjčitelem, nárok na výhru zaniká.

13. Výherce finále je povinen se dostavit k uzavření smlouvy o výpůjčce vozidla dne 1.12.2018 ve 12.00 hodin
do sídla společnosti AUTO IN s.r.o. Výherce finále se může s poskytovatelem výhry dohodnout i na jiném
termínu předání výhry, ale tímto se neprodlužuje doba trvání výpůjčky. Pro převzetí výhry je povinen
výherce finále se dostavit na výše uvedené/dohodnuté místo a ve výše uvedený/ dohodnutý termín, a to
osobně (nelze v zastoupení) a uzavřít smlouvu o výpůjčce vozidla. Pokud se výherce ve výše uvedeném/
dohodnutém termínu nedostaví k převzetí výhry na výše uvedené/dohodnuté místo či neakceptuje smlouvu o
výpůjčce, výherci zaniká na výhru nárok a výhra propadá pořadateli.
14. Pořadatel a poskytovatel výher je oprávněn zveřejnit osobní jméno a příjmení výherce a z převzetí výhry
pořídit video a foto záznamy, které je oprávněn bezúplatně užívat pro účely umístění na internetových
stránkách: www.tahouni.eu, www.autoin.cz, www.ford-autoin.cz, a na sociálních sítích: Facebook,
Instagram, případně v médiích, sdělovacích prostředcích, a to vše po dobu deseti let od ukončení soutěže,
když výherce akceptací podmínek soutěže uděluje souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a
obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených
pořadatelem či poskytovatelem výher pro komerční a propagační účely všemi obvyklými způsoby, a to
včetně jejich výše uvedeného označení. Tento souhlas se vztahuje i na osoby, kterým pořadatel snímek
v souladu s jeho určením poskytne.
15. Účastník poskytnutím osobních údajů pořadateli dle čl. 5 těchto pravidel dává pořadateli soutěže, jakožto
správci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro dobu
nezbytně nutnou v rozsahu poskytnutém dle čl. 5 za účelem vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců.
V případě výhry dává účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pro dobu nezbytně nutnou pro
vypořádání výher. Účastník je oprávněn tento souhlas odvolat. Odvolání tohoto souhlasu je účinné
okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li se
tak před jejím převzetím.
16. Dále budou poskytnuté osobní údaje správcem uchovávány, protože je to nezbytné pro účely oprávněných
zájmů příslušného správce (a to zejména za účelem případné kontroly, či řízení u správního orgánu).
17. Účastník poskytnutím údajů odpovídá za to, že údaje jsou přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto
neprodleně oznámí správci.
18. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
má subjekt údajů právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz, právo na
omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a automatizované individuální
rozhodování v souladu s výše specifikovaným nařízením, které je oprávněn u správce uplatnit, případně
obrátit se na dozorový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (Pplk. Sochora
727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice).
19. Účastník potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje a že splňuje podmínky v soutěži stanovené těmito
pravidly. Porušení pravidel, může mít za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže.
20. Účastníkovi soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
Je vyloučeno vyplacení výhry v hotovosti.
21. Poskytnutím osobních údajů pořadateli soutěže a účastí v soutěži účastník soutěže souhlasí s pravidly
soutěže a vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a zavazuje se je dodržovat.
22. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka, či jiné osoby, která dopomohla danému
účastníkovi k získání výhry, případně na jednání, které není fair play nebo jakéhokoliv rozporu s pravidly
soutěže.
23. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně soutěž zrušit, případně upravit její pravidla, a to bez udání důvodu
a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí pořadatele je účinné od okamžiku uveřejnění na internetových
stránkách: www.tahouni.eu.
24. Pravidla této soutěže jsou uveřejněna na internetových stránkách: www.tahouni.eu.
25. V případě rozporu mezi textem uvedeným v kterémkoliv materiálu prezentujícím tuto soutěž, či jakékoliv
reklamě prezentující tuto soutěž, je rozhodný text těchto úplných pravidel.

V Pardubicích, dne 31. 5. 2018

Martin Došek
Jednatel společnosti
MAXX Creative s.r.o.

