
Úplná pravidla a podmínky soutěže o online kurz Běžecké 

inteligence na 2 roky. Soutěž je platná pro území České republiky. 

1. Pořadatel soutěž pořádá Mgr. Radim Kůta, IČO: 88746241, Velká skála 677/7 PRAHA 
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2. Termín a místo trvání soutěže Soutěž probíhá v období od 28.10.2019 do 4.11. 20119 

včetně, na území České republiky.  

3.  Účastníci soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým 

pobytem na území České republiky (dále také „účastník"). V případě účasti osoby 

mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Soutěže se může účastni 

osoba, která má facebookový profil a je fanouškem stránky umimbehat.cz 

4. Podmínky účasti v soutěži. Podmínkou účasti v soutěži je zaregistrovat se do online 

kurzu Běžecké inteligence, prostřednictvím odkazu, který je zveřejněn na 

facebookových stránkách umimbehat.cz (www.facebook.com/umimbehat) 

5. Výhra. Výhra je 2roční členství v online kurzu Běžecké inteligence 

6. Další podmínky 6.1 Výhry budou distribuovány na základě úspěšné komunikace s 

výhercem. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru výherci. Pořadatel 

neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či 

elektronické nebo mobilní sítě. 6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je 

vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné. 6.3 

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo 

bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze 

strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k 

získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na 

dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel. 6.4 Reklamovat výhru není možné. 

6.5 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly 

a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. 6.7 Zároveň účastník soutěže 

vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání 

výhry. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Mgr. Radim Kůta, 

IČO: 88746241, Velká skála 677/7 PRAHA 8. 6.8 Účastník soutěže souhlasí se 

zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení nebo odkaz na facebookový profil 

ve sdělovacích prostředcích myšleno facebookovém profilu pořadatele v rámci 

vyhlášení výsledků soutěže. 6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně 

upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a 

stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na 

facebookovém profilu pořadatele. 6.10 V případě rozporu mezi textem zkrácených 



pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných 

pravidel, platí text těchto pravidel. 6.11 Výherce se musí k výhře přihlásit do 5ti 

pracovních dnů jinak výhra propadá. 6.12 Výherce bude kontaktován emailovou 

formou. 6.13 Forma slosování. Na základě emailové registrace do soutěže si pořadatel 

vyexportuje účastníky soutěže do excelové tabulky, kde proběhne náhodné slosování 

účastníků.6.14 Vyhlášení vítězů proběhne do 5-ti dnů. 

 

V Praze dne 28. 10. 2019 


