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PRAVIDLA SOUTĚŽE O bOTy UnDER ARmOUR HOVR mAcHInA 3 STORm 

I. Obecná ustanovení 

1. Pořadatelem soutěže o boty Under Armour HOVR Machina 3 Storm (dále jen „soutěž“) je 

RAUL, s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 12/5, Josefov, 110 00 Praha, IČO 25608673 

(dále jen „pořadatel“). 

2. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 

právních předpisů. 

II. Podstata a průběh soutěže 

1. Soutěž probíhá od 1. 9. 2022 do 24. 10. 2022 včetně (dále jen „doba konání soutěže“). 

2. Výsledky soutěže budou oznámeny na webové stránce https://behrepubliky.cz/ v sekci 

Aktuality nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže. 

III. Soutěžící 

1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací 

adresou na území České republiky, který splní všechny podmínky uvedené v pravidlech 

soutěže (dále jen „soutěžící“). 

2. Pro registraci soutěžícího budou použité údaje uvedené na webové stránce 

https://behrepublikyid.cz/  

3. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém poměru k pořadateli či 

spolupracujícím společnostem, jakož i osoby jím blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku. 

IV. Výhra, výherci a způsob určení výherců 

1. V soutěži bude určen 1 výherce, který získá věcnou cenu – sportovní boty Under Armour 

HOVR Machina 3 Storm v hodnotě 4599 Kč. 

2. Pořadatel určí výherce neveřejným losováním, které bude provedeno počítačem 

s generátorem náhodných čísel.  

3. Do losování budou zařazeni pouze soutěžící, kteří při registraci na jakýkoliv závod 

Sokolského běhu republiky 2022 použili v kroku Rekapitulace objednávky kód 

NAZDARREPUBLIKO.  

4. Pro zařazení do soutěže musí být daná registrace uhrazená s tím, že registrační poplatek 

bude na účtu organizátora nejpozději 24. 10. ve 23:59.  

5. Jméno výherce bude zveřejněno na internetové stránce https://behrepubliky.cz/ v sekci 

Aktuality po ukončení losování. 

6. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000, - Kč je osvobozena od daně z příjmů dle 

ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších právních předpisů. 

7. Výhra bude výherci zaslána na adresu uvedenou v registraci prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění výsledků soutěže. 
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V. Práva a povinnosti pořadatele 

1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. 

Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových 

stránkách pořadatele. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž 

soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci 

vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele. 

2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast 

v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce 

se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že 

by takový účastník porušil pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož 

má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných 

právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými 

mravy či oprávněnými zájmy třetích osob. 

3. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani 

alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 

pořadatele. 

4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo 

doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže v případě nepřítomnosti výherce na 

adrese uvedené v registraci a v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla 

pořadateli výhercem řádně a včas oznámena. 

5. Pokud se zásilka s výhrou vrátí pořadateli zpět jako nedoručitelná, je výherce oprávněn si 

výhru osobně vyzvednout v sídle pořadatele, a to za předpokladu prokazatelného doložení 

údajů výherce a identifikace výherce, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne ukončení soutěže. 

V případě nedoručitelnosti a nevyzvednutí výhry po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode 

dne ukončení soutěže výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

6. Pořadatel za vady výher neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu 

odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u subjektu uvedeného případně v záručních 

podmínkách. 

7. Pořadatel neodpovídá za jemu nedoručené registrace nebo registrace doručené po 

uplynutí stanovené lhůty nebo nezaslané v souladu s pravidly soutěže. 

 

VI. Informace o zpracování osobních údajů 

1. Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje 

zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení 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 nebo dále také jen „GDPR“), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími a 

poskytnutí výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem. 
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2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy 

v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách 

pořadatele. 

3. Pořadatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze 

v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu uvedeného v odst. 1 a z důvodu 

oprávněného zájmu na identifikaci soutěžícího a komunikaci se soutěžícím. 

4. Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující 

práva: 

a. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, 

b. požadovat po pořadateli omezení zpracování, pokud jsou osobní údaje nepřesné 

nebo je zpracování protiprávní nebo již správce osobní údaje nepotřebuje, 

c. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo 

doplnit, 

d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

e. požádat pořadatele o vymazání osobních údajů, 

f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na pořadatele na mailovou adresu jiri.kadlec@raul.cz a 

s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 

27, Praha 7, PSČ 170 00. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Registrací do soutěže vyslovuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich 

dodržování. 

2. Tato pravidla se zveřejňují na webových stránkách pořadatele a účinnosti nabývají dnem zahájení 

soutěže. 

 

V Praze dne 9. 8. 2022. 


