PODMÍNKY SOUTĚŽE „RUN ON EMOTION SE ZNAČKOU SALOMON”
§ 1. Definice pojmů
1. Identifikační údaje – jméno, příjmení a bydliště účastníka (obec);
2. Doklad o nákupu – doklad o nákupu potvrzující koupi produktu opravňujícího k účasti v soutěži
(v případě internetových obchodů - potvrzení objednávky tohoto produktu a potvrzení úhrady za
tuto objednávku) v období stanoveném v § 3. odst. 2, který je podkladem pro přihlášení účastníka;
3. Přihlašovací formulář – formulář dostupný na stránce soutěže, jehož vyplnění je nutné pro
přihlášení k účasti v soutěži;
4. Porota – soutěžní komise, která se skládá z 3 zástupců organizátora a koordinátora;
5. NOZ – zákon č. 89/2019 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
6. Čárový kód – čárový kód z produktu opravňujícího k účasti v soutěži, jehož nákup v období
stanoveném v § 3. odst. 2 účastník prokázal na základě dokladu o nákupu;
7. Soutěž – soutěž „RUN ON EMOTION SE ZNAČKOU SALOMON”, kterou pořádá organizátor
a koordinuje koordinátor, v souladu s § 4 zákona č. 643/1992 S., o ochraně spotřebitele, v platném
znění;
8. Koordinátor - Amer Sports Czech Republic, s. r. o. se sídlem v Praze, ul. V Chotejně 700/7,
10200, Praha 10 – Hostivař, zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 21384, IČ: 496 17 109;
9. Seznam potenciálních vítězů pro daný den – seznam s údaji potenciálního vítěze pro daný den
a seznam náhradníků. Za každý den trvání soutěže se vytváří zvláštní seznam potenciálních vítězů
pro daný den s výhradou § 6 odst. 1;
10. Seznam náhradníků – seznam 3 osob, jež se nestaly potenciálními vítězi pro daný den a které
porota dle svého hodnocení seřadila v pořadí od nejlepší přihlášky z daného dne, s výhradou § 6
odst. 1, a který je součástí seznamu potenciálních vítězů pro daný den;
11. Cena – hodinky Suunto 7 s tržní cenou 12590 CZK; vítěz pro daný den si vybere jednu
barevnou variantu ceny v závislosti na dostupnosti barev ve skladových zásobách;
12. Organizátor – Amer Sports Czech Republic, s. r. o. se sídlem v Praze, ul. V Chotejně 700/7,
10200, Praha 10 – Hostivař, zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 21384, IČ: 496 17 109;
13. Potenciální vítěz pro daný den – účastník, kterého v souladu s pravidly stanovenými v § 6
odst. 1 a 2 vybrala porota jako vítěze pro daný den trvání soutěže, ale u jehož přihlášky ještě
neskončil proces ověřování čárového kódu nebo se v souladu s pravidly určenými v podmínkách
ještě neprokázalo, že získal status vítěze pro daný den;
14. aut. zák. – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, v platném znění;
15. Proces ověřování čárového kódu – procedura popsaná v § 6 odst. 9;
16. Produkt opravňující k účasti v soutěži – jakákoliv běžecká obuv Salomon;
17. Podmínky – tyto podmínky soutěže;
18. Stránky soutěže – internetové stránky dostupné na adresách www.salomonsoutez.cz a
www.salomonsutaz.sk ;
19. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a zákon 110/2019 Sb., o zapracování osobních údajů;
20. z.d.p. – zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění;
21. Účastník – osoba, která podala přihlášku do soutěže způsobem popsaným v § 5 odst. 1;
22. Soutěžní úkol – soutěžní úkol spočívající v odpovědi na otázku „BĚH, PROČ JEJ TOLIK
MILUJEME?”;
23. Přihlášení – řádné provedení úkonů popsaných v § 5 odst. 1;
24. Vítěz pro daný den – potenciální vítěz pro daný den, který úspěšně prošel procesem ověřování
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čárového kódu a získal v daný den během trvání soutěže právo na obdržení ceny;
25. Seznam obchodů, které se účastní propagační akce – seznam kamenných a virtuálních
obchodů, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.
§ 2. Všeobecná ustanovení
1. Organizátorem a koordinátorem soutěže je Amer Sports Czech Republic, s. r. o. se sídlem v
Praze, ul. V Chotejně 700/7, 10200, Praha 10 – Hostivař, zapsaná do obchodního rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka C 21384, IČ: 496 17 109.
2. Obsah podmínek je k dispozici k nahlédnutí na stránce soutěže a dále v sídle koordinátora v
pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin.
3. Podmínky jsou, po jejich schválení účastníkem, pro organizátora, který je současně
koordinátorem, a pro účastníka závazné.
4. Soutěž probíhá výlučně na základě podmínek a všeobecně platných právních předpisů.
5. Soutěž je jednou společnou soutěží pro území České republiky a Slovenské republiky.
§ 3. Doba trvání, území a způsob vedení soutěže
1. Účast v soutěži spočívá v tom, že účastník, v období uvedeném v odst. 2, uskuteční nákup
produktu opravňujícího k účasti v soutěži, potvrzený dokladem o nákupu a přihlásí se v termínech
uvedených v odst. 2 v souladu s pravidly uvedenými v §5 odst. 1.
2. Účastník se může do soutěže přihlásit v libovolném termínu v období od 1. 6. 2020 (00:00 hod.
do 30. 6. 2020 (23:59 hod).
§ 4. Účastníci
1. Účastníkem soutěže může být výhradně zletilá fyzická osoba s bydlištěm na území České
republiky nebo Slovenské republiky a plnou právní způsobilostí, která jedná jako spotřebitel ve
smyslu příslušných právních předpisů - tedy jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání – uskutečnila v termínu uvedeném v § 3. odst. 2
koupi produktu opravňujícího k účasti v soutěži, doloženou dokladem o nákupu a přihlásila se do
soutěže.
2. Soutěže se nemohou účastnit pracovníci a spolupracovníci organizátora/koordinátora a dále jejich
rodinní příslušníci. Za „rodinné příslušníky” se považují: příbuzní v linii vzestupné a sestupné,
sourozenci, manželé, rodiče manželů a osoby adoptované.
§ 5. Pravidla soutěže
1. Pro účast v soutěži je nutné mít doklad o nákupu. Pro přihlášení je třeba na stránce soutěže:
1) vyplnit přihlašovací formulář, tj. uvést jméno, příjmení, bydliště (obec), adresu
elektronické pošty; ze seznamu vybrat adresu obchodu, v němž se nákup uskutečnil;
2) akceptovat požadovaná pole přihlašovacího formuláře;
3) v příslušném poli přihlašovacího formuláře připojit snímek/sken dokladu o nákupu;
4) splnit soutěžní úkol spočívající v odpovědi na soutěžní otázku „BĚH, PROČ JEJ TOLIK
MILUJEME?”;
5) odeslat přihlašovací formulář prostřednictvím stránky soutěže.
2. Po řádném provedení úkonů popsaných v odst. 1 proběhne přihlášení k účasti v soutěži.
3. Doklad o nákupu slouží jako podklad výhradně pro jedno přihlášení. V případě dvou či více
přihlášení na základě jednoho dokladu o nákupu porota při výběru potenciálních vítězů pro daný
den nebude brát v potaz ani jednu z těchto přihlášek, s výhradou § 6 odst. 4 bod 3.
4. Jeden účastník může provést libovolný počet přihlášení, avšak podkladem pro každé přihlášení
musí být jiný doklad o nákupu.
5. Na adresu elektronické pošty uvedenou v přihlašovacím formuláři obdrží účastník zprávu s
potvrzením o přihlášení.
6. Přihlášky nesplňující požadavky těchto podmínek, nebo zaslané mimo termín stanovený v §3
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odst. 2 a nekompletní přihlášky nebudou zařazené do účasti v soutěži.
§ 6. Výběr vítězů pro daný den
1. Po ukončení každého soutěžního dne proběhne zasedání poroty, jehož účelem bude výběr
potenciálních vítězů pro daný den, a to na základě vyhodnocení soutěžního úkolu z hlediska
originality, kreativity a nápaditosti účastníka, podle uvážení poroty. Porota si vyhrazuje právo svoji
volbu nezdůvodňovat. Porota vybere potenciálního vítěze pro daný den a vytvoří seznam
náhradníků obsahující 3 (tři) osoby, které nejsou potenciálními vítězi pro daný den a které porota
podle vlastního ohodnocení seřadí v pořadí od prvního místa. Pokud bude v daném dni soutěže
méně přihlášek, než je míst v seznamu náhradníků pro daný den, seznam náhradníků se patřičně
zkrátí. Potenciální vítězové pro daný den a náhradníci budou vybíráni vždy společně z účastníků
z České republiky a ze Slovenské republiky.
2. Během výběru potenciálního vítěze pro daný den a seznamu náhradníků bere porota v úvahu
výlučně přihlášky podané v daný den soutěže (tj. od 0:00 do 23:59:59 hodin daného dne), pro který
potenciálního vítěze seznam náhradníků vybírá.
3. Během zasedání provádí porota formální ověření přihlášky potenciálního vítěze pro daný den tak,
že zkontroluje, zda:
1) na dokladu o nákupu, který je podkladem pro přihlášení, je doložený nákup produktu
opravňujícího k účasti v soutěži;
2) datum uskutečnění nákupu na dokladu o nákupu, který je podkladem pro přihlášení, není
dřívější než datum zahájení soutěže uvedené v § 3 odst. 2;
3) doklad o nákupu, který je podkladem pro dané přihlášení, není současně podkladem pro
jinou přihlášku; pokud došlo na základě stejného dokladu o nákupu ke dvěma či více
přihlášením, potenciální vítěz pro daný den ztrácí právo na získání statusu vítěze pro
daný den. Pokud však na základě dřívějšího přihlášení provedeného na základě stejného
dokladu o nákupu už potenciální vítěz získal status vítěze pro daný den, neztrácí tento
status, ale opětovné přihlášení provedené na základě tohoto dokladu o nákupu nemůže
být podkladem pro získání dalšího statusu vítěze pro daný den.
4. V případě kladného výsledku procesu formálního ověření popsaného v odst. 3, koordinátor po
uplynutí 14 dní od daného soutěžního dne informuje potenciálního vítěze prostřednictvím
elektronické pošty o záměru udělit mu status vítěze pro daný den a o tom, že je povinen zaslat do 3
pracovních dní od dne obdržení této zprávy (počítá se datum odeslání) doporučeným dopisem nebo
kurýrní poštou na adresu koordinátora čárový kód produktu opravňujícího k účasti v soutěži, nákup,
kterého byl podkladem pro přihlášení do soutěže, s poznámkou „Soutěž RUN ON EMOTION SE
ZNAČKOU SALOMON”. V obsahu uvedené zprávy požádá koordinátor rovněž o potvrzení
obdržení této zprávy prostřednictvím elektronické pošty, a to do dvou dní od jejího obdržení
(počínaje ode dne následujícího po dni, kdy koordinátor zprávu odeslal).
5. V případě, že potvrzení o obdržení zprávy koordinátora, popsaného v odst. 4 ze strany
potenciálního vítěze pro daný den, nedojde koordinátorovi do dvou dní od dne odeslání jeho zprávy,
zašle koordinátor potenciálnímu vítězi pro daný den prostřednictvím elektronické pošty další
zprávu, v níž připomene, že je nutné na zprávu popsanou v odst. 4 odpovědět, a bude čekat na
odpověď na tuto zprávu s připomínkou maximálně 2 dny.
6. Potenciální vítěz pro daný den nezíská status vítěze, pokud:
1) v termínu uvedeném v odst. 5 neodpoví na zprávu, kterou zaslal koordinátor;
2) v obsahu odpovědi na zprávu popsanou v odst. 4 odmítne přijetí ceny;
3) nezašle v termínu uvedeném v odst. 3 nebo 4 čárový kód, nebo se během procesu
ověřování čárového kódu ukáže, že čárové kódy, jež zaslal, nejsou čárovými kódy
produktu opravňujícího k účasti v soutěži;
4) odstoupí od smlouvy o prodeji produktu opravňujícího k účasti v soutěži, který je
podkladem pro vítěznou přihlášku, bez uvedení důvodu nebo zakoupený produkt
opravňující k účasti v soutěži, který je podkladem pro vítěznou přihlášku, vrátí.
7. Pokud potenciální vítěz pro daný den ztratí právo získat status vítěze pro daný den, stává se
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potenciálním vítězem pro daný den další osoba ze seznamu náhradníků pořízeného pro daný den
soutěže.
8. Koordinátor ověří, zda čárové kódy zaslané potenciálními vítězi pocházejí z produktů
opravňujících k účasti v soutěži na základě své databáze čárových kódů zahrnutých do akce.
Potenciální vítěz pro daný den získá status vítěze pro daný den, pokud se prokáže, že čárový kód,
který zaslal, pochází z produktu opravňujícího k účasti v soutěži uvedeného na dokladu o nákupu,
který je podkladem pro jeho vítěznou přihlášku.
9. Získání statusu vítěze pro daný den odpovídá získání práva na obdržení ceny.
10. Po uplynutí 14 dní od daného soutěžního dne se na stránce soutěže uvádí potenciální vítěz
z daného dne soutěže s poznámkou „Probíhá ověřování”. Koordinátor uvede jeho identifikační
údaje, tj. jméno, příjmení a místo bydliště.
11. Poznámka „Probíhá ověřování” se odstraní po kladném vyřízení procesu ověřování čárových
kódů u daného potenciálního vítěze a znamená tedy vyhlášení vítěze daného dne. Koordinátor bude
na stránce soutěže bez průtahů informovat o neudělení ceny v daném soutěžním dni z důvodu
negativního výsledku procesu ověřování čárového kódu všech účastníků ze seznamu potenciálních
vítězů dne.
12. Všichni účastníci obdrží na adresu elektronické pošty uvedené v přihlašovacím formuláři
sdělení o tom, zda se stali vítězi pro daný den.
13. Pokud žádný z účastníků ze seznamu potenciálních vítězů pro daný den nezíská status vítěze pro
daný den, nebude cena udělena.
§ 7. Ceny
1. Organizátor hradí všechny ceny v soutěži.
2. Koordinátor bude vítěze pro daný den informovat prostřednictvím elektronické pošty o tom, že
získal status vítěze pro daný den, požádá ho o uvedení adresy místa bydliště, na kterou se má cena
zaslat, a vyzve ho k výběru modelu hodinek, které představují cenu, tj. hodinek Suunto 7 ve
vybrané barevné verzi, a to během dvou dní ode dne obdržení zprávy (počínaje ode dne
následujícího po dni, kdy koordinátor zprávu podle tohoto odstavce odeslal). Vítěz pro daný den
uvede adresu místa bydliště a vybere si model hodinek, které představují cenu, prostřednictvím
zprávy poslané elektronickou poštou, kterou uvedl při přihlášení.
3. Pokud si vítěz pro daný den nevybere model hodinek, které představují cenu, v termínu
stanoveném v odst. 2, vybere model hodinek představujících cenu organizátor.
4. Cena se vítězi pro daný den zašle na adresu místa bydliště, kterou vítěz pro daný den uvedl v
souladu s odst. 2 § 7.
5. Každý vítěz pro daný den obdrží cenu a dále peněžitou cenu ve výši 11,1 % hodnoty ceny
určenou k úhradě daně z příjmu fyzických osob, kterou organizátor odvede přímo příslušnému
finančnímu úřadu v souladu s ustanoveními z.d.p.
6. Žádnou z cen nelze vyměnit za jiné plnění, zejména ne za jakoukoliv peněžitou cenu.
7. Vítěz pro daný den není oprávněn převést právo na obdržení ceny na třetí osoby.
§ 8. Autorská práva
1.

V případě, že bude soutěžní úkol tvořit dílo ve smyslu § 2 aut. zák., uděluje účastník ve chvíli
odeslání soutěžního úkolu organizátorovi a koordinátorovi na období 5 let od data přihlášení
se účastníka do soutěže bezplatnou, nevýhradní a územně neomezenou licenci na užití, ve
smyslu § 12 aut. zák., soutěžního úkolu, kterým se účastník přihlásil do soutěže, a to v plném
rozsahu v následujících oblastech užití:
1) zaznamenání a rozmnožování soutěžního úkolu v podobě kopií vyhotovených veškerými
technikami, zejména tiskařskými, reprografickými, formou magnetického, optického a
digitálního záznamu na libovolných nosičích,
2) zaznamenání a rozmnožování soutěžního úkolu v digitální podobě, zejména v rámci
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2.

informačních systémů bez současného vytvoření nosiče,
3) rozšiřování soutěžního úkolu, zapůjčení nebo pronájem originálu či kopií,
4) sdělování soutěžního úkolu prostřednictvím jeho veřejné prezentace, promítání,
reprodukování nebo vysílání a převzatého vysílání, rovněž v rámci internetové televize a
rozhlasu, zasílání prostřednictvím elektronické pošty, dále veřejné poskytování
soutěžního úkolu takovým způsobem, aby k němu mohl mít přístup každý v místě a čase,
který si zvolí, rovněž v internetové síti, sítích mobilních operátorů a jiných sítích pro
elektronickou komunikaci a dále šíření a zasílání prostřednictvím elektronické pošty,
5) vyhrazení soutěžního úkolu jako předmětu práva průmyslového vlastnictví v souladu s
českými, zahraničními, unijními či mezinárodními postupy,
6) užití soutěžního úkolu formou jeho zapojení do jiných děl, rovněž v rámci
audiovizuálního díla, a do jiných materiálů.
V souladu s podmínkami užití a v oblastech užití uvedených v odst. 1 uděluje účastník
organizátorovi a koordinátorovi nevýhradní licenci k výkonu a povolení výkonu autorských
práv vztahujících se k soutěžnímu úkolu.
§ 9. Reklamace

1. Všechny reklamace, které se týkají průběhu soutěže a vydání cen, je třeba podávat
prostřednictvím elektronické pošty na adresu koordinátora uvedenou v § 11 odst. 1 nebo písemně
prostřednictvím pošty s poznámkou „Soutěž RUN ON EMOTION SE ZNAČKOU SALOMON” na
adresu koordinátora nebo osobně do protokolu v sídle koordinátora, nejpozději do 30. července
2020.
2. Podaná reklamace musí obsahovat jméno, příjmení a korespondenční adresu osoby, která
reklamaci podává, a dále specifikaci činnosti nebo nečinnosti organizátora či koordinátora, která je
předmětem reklamace.
3. V případě reklamace podávané prostřednictvím pošty rozhoduje o dodržení termínu pro podání
reklamace datum odeslání, tj. datum na poštovním razítku.
4. Reklamace, které se týkají soutěže, bude posuzovat porota do 30 dní od data jejich obdržení.
5. O výsledku posouzení reklamace bude osoba podávající reklamaci informovaná:
1) písemně, doporučeným dopisem odeslaným v termínu 30 dní ode dne obdržení reklamace
(rozhoduje datum na poštovním razítku) v případě podání reklamace prostřednictvím
pošty;
2) prostřednictvím zaslání zprávy elektronickou poštou na adresu, z níž byla reklamace
odeslaná.
6. Posouzením reklamace je reklamační řízení ze strany organizátora ukončeno.
7. Pravidla pro podávání a posuzování reklamací uvedené v podmínkách nijak neomezují práva
účastníka uplatnit svůj nárok u příslušného obecného soudu.
§ 10. Osobní údaje
1. Správcem osobních údajů účastníků soutěže je organizátor. Zpracování osobních údajů
účastníka bude probíhat pro účely související s organizací a průběhem soutěže v rozsahu
nezbytném k plnění povinností vyplývajících z podmínek. Účastníci uvedou svoje osobní
údaje dobrovolně a po celou dobu trvání soutěže mají právo na přístup k těmto údajům,
jejich změnu a přenositelnost údajů, mohou požadovat jejich odstranění či opravu a mohou
podat námitku proti jejich zpracování. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
bude účastníkem potvrzeno na přihlašovacím formuláři a je pro účast v soutěži nezbytné.
Příjemci osobních údajů budou poskytovatelé poskytující správci zadané služby, které jsou
nutné k výdeji cen. Příjemcem údajů mohou být v případě vyřizování reklamací také
právnické kanceláře. Údaje mohou být předány jiným společnostem z holdingu Amer
Sports, neboť Amer Sports Czech Republic, s. r. o. je součástí tohoto holdingu. Osobní údaje
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nebudou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování. Osobní údaje se
budou uchovávat po dobu konání soutěže a po dobu případného promlčení nároků plus
jeden rok za účelem zajištění relevantních údajů pro případ zahájení uplatnění příslušných
nároků. Každý má právo podat stížnost k dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů
(Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 420 234 665 111,
web: www.uoou.cz).
2. Informace týkající se ochrany osobních údajů a GDPR jsou podrobně uvedené v politice
ochrany soukromí, která je dostupná na stránce www.salomonsoutez.cz a
www.salomon.com.

§ 11. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré informace o soutěži mohou účastníci získat kontaktováním koordinátora, a to
prostřednictvím zaslání zprávy elektronickou poštou na adresu koordinátora, tj.
Ludmila.hapalova@salomon.com. Odpovědi se budou poskytovat do 3 pracovních dní.
2. Za pracovní dny se považují dny od pondělí do pátku, s vyloučením dnů pracovního volna podle
zákona.
3. Ve věcech neupravených v těchto podmínkách se aplikují obecně platné právní předpisy.
4. Podmínky vstupují v platnost ke dni zahájení soutěže.
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