
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE ¨EL CLASSICO¨  

 
 
Tato pravidla obsahují úplnou úpravu soutěže „El Classico“ probíhající v České republice (dále jen 
„soutěž“), a jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k 
soutěžícím.   
Výňatky z těchto pravidel či zkrácená pravidla soutěže uvedené na reklamních a propagačních 
materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.  
Tato pravidla mohou být kdykoli pozměněna pouze formou písemných dodatků či aktualizací 
odsouhlasených pořadatelem soutěže a to s účinností od okamžiku zveřejnění jeho změny na 
http://top4football.cz/downloads/Pravidal-el-clasico.pdf  
 
 

1. POŘADATEL a organizátor: Topforsport s.r.o., IČ 29213291, sídlo Bešůvka 810/19, 641 00 
Brno – Žebětín  

  
2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE: Soutěž probíhá na Internetu, konkrétně na webových stránkách 

http://top4football.cz/pg/kup-si-nove-kopacky-a-zazij-ronalda-a-neymara a 
http://top4football.cz/pg/zazij-ronalda-a-neymara  a to v době od 10:00:01 hod. dne 13.8.2015  
do 16:59:59 dne 30.10.2015. 

 
3. PODMÍNKY ÚČASTI A PRŮBĚH SOUTĚŽE: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá 

fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, která splní všechny podmínky soutěže 
(dále jako „účastník“ nebo „soutěžící“).  
 
Účastník se do soutěže zapojí tím, že v době trvání soutěže  
a) nakoupí Fotbalovou obuv Nike Mercurial Superfly FG s kodovym označením 747219-006 (je 

třeba, aby byla obuv zakoupena za plnou cenu, bez jakýchkoliv slev)  
b) na uvedené Internetové adrese, nebo kamenném obchodě Top4Sport a 
c) zaregistruje se do soutěže vyplněním své elektronické adresy, jakož i další povinných údajů 

v přihlašovacím formuláři a  
d) odpoví na soutěžní otázku „Kolik minut trvala stavba Top4Football Areny v prodejně v Ječné 

ulici“.  
 

Účastník soutěže se může zapojit do soutěže opakovaně, tj. při každém nákupu fotbalové obuvi 
Nike Mercurial Superfly FG, může však vyhrát pouze jednu výhru.  

 
 

4. VÝHRY: Hlavní výhrou je zájezd na utkání El Clásico (tj. Real Madrid a FC Barcelona) včetně 
dopravy a ubytování pro dvě osoby v hodnotě 40.000 Kč.  
Hlavní výhru vyhrává ten soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku, event. svou 
odpovědí na soutěžní otázku bude nejblíže správné odpovědi.  
 
Druhou výhrou je zájezd na utkání SSC Neapol pro dvě osoby včetně dopravy a ubytování 
v hodnotě 35.000 Kč.   
Druhou výhru vyhrává ten soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku bude 2. v pořadí za 
správnou odpovědí, či nejblíže správné odpovědi.  

 
Další výhry v soutěži jsou 10x Fotbalová obuv Nike Mercurial Superfly SG Pro (tj. 10 párů 
fotbalové obuvi), každý pár v hodnotě 8.490 Kč, přičemž rozdělení výher bude provedeno 
následujícím způsobem.  
 



1., 2. a. 3. pár fotbalové obuvi získají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky soutěže 
uvedené v bodě 3 pravidel nejrychleji ze všech účastníků bez ohledu na správnost odpovědi na 
soutěžní otázku (tj. „výhra za rychlost“). 
   
4. až 10. pár fotbalové obuvi získají ti soutěžící, jejichž odpověď na soutěžní otázku bude 3. až 
9. v pořadí nejblíže správné odpovědi.   

. 
V případě více shodných správných odpovědí (nebo nejblíže správné odpovědi) vyhrává ten 
účastník, který splnil všechny podmínky pro účast v soutěži v dřívějším čase.  
 

 
5. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher jednotlivým soutěžícím, které proběhne 

do 15ti dnů po skončení soutěže, budou užity údaje sdělené účastníkem při registraci do 
soutěže. Nebude-li výherce po dobu čtrnácti dnů reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o 
výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.  
Výherci budou zveřejněni na Internetové adrese. Výhry (poukázky umožňující čerpání zájezdů a 
poukázky umožňující nákup fotbalové obuvi Nike Mercurial Superfly SG Pro) budou výhercům 
předány pořadatelem osobně nebo budou zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na 
výhercem sdělenou adresu a to nejpozději do 60 dnů po skončení soutěže. 
 

 
6. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Svou registrací v soutěži 

vyjadřuje účastník soutěže pořadateli soutěže souhlas, aby po dobu pěti let od začátku soutěže 
zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v rámci registrace do soutěže pro 
marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků 
dle zákona č. 480/2004 Sb.. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a bezplatné. Soutěžící má 
právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání 
souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Soutěžící má dále práva dle § 21 
zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je 
opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní 
zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatel porušeno právo subjektu 
údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. 

 
Registrací do soutěže udělují účastníci souhlas s tím, že jejich jméno a příjmení mohou být 
zveřejněny na výherní listině této soutěže a že v souvislosti s touto akcí mohou být tyto údaje 
zveřejněny i na Internetové stránce.  

 
7. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

 
§ Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle posouzení pořadatele nehrají 

férově či nedodržují pravidla.   
§ Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není 

vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 
pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

§ Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli. Pořadatel si 
vyhrazuje právo změnit výše uvedené výhry s tím, že v takovém případě je nahradí výhrami 
v obdobné hodnotě. 

§ Pořadatel neodpovídá za nedoručené, jakkoliv poškozené nebo ztracené zásilky obsahující 
výhry. Pořadatel neručí za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení zásilky z důvodů 
spočívajících na straně České pošty, s.p.  

§ Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním 
výher.  

 



§ Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele ani jejich rodinní 
příslušníci či osoby blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, 
výhra nebude předána.  

§ Pořadatel soutěže neodpovídá za případné technické obtíže na soutěžních webových 
stránkách, v důsledku kterých nebude např. provedena registrace soutěžícího nebo nebude 
pořadateli doručena účastníkova odpověď na soutěžní otázku.  

§ O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel 
si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně 
změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na 
shora uváděných soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná 
pravidla.  

§ Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je plně 
dodržovat. 

 


