
PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
„ZAHRAJ SI SE SOKOLÍKY“

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem soutěže „ZAHRAJ SI SE SOKOLÍKY“ (dále jen Soutěž) je společnost ŠKO-
ENERGO,  s.  r.  o.,  tř.  Václava  Klementa  869,  293  60  Mladá  Boleslav,  IČO:  61675938,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou
značkou C 38550 (dále jen Pořadatel).

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

2.1. Soutěž probíhá v době od 10. dubna 2017 do 5. května 2017 včetně (dále jen Doba
platnosti soutěže).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit výhradně žáci následujících  základních škol (dále jen
Soutěžící a Škola), kteří odevzdají písemnou formulářovou přihlášku do Soutěže (dále jen
Přihláška):
· Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7,

příspěvková organizace;
· Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně

pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace;
· Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace;
· Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, příspěvková

organizace;
· Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková

organizace;
· Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková

organizace;
· Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková

organizace;
· Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková

organizace;
· Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace;
· Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 76, příspěvková organizace;
· Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 91, příspěvková organizace;
· Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace;
· Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574,

příspěvková organizace.



3.2. Přihlášky  jsou  k  dispozici  na  prezentačních  akcích  organizovaných  Pořadatelem  na
školách podle bodu 3.1 výše.

3.3. Přihláška musí být řádně, úplně a čitelně vyplněna, a to podle předtištěných pokynů.
Pokud jde o údaj telefon/elektronická adresa, je nutno uvést v Přihlášce alespoň jeden
z těchto údajů; uvedený údaj může být kontaktem na zákonného zástupce Soutěžícího.

3.4. Indicie k odpovědím na soutěžní otázky lze nalézt na internetové adrese
http://www.sko-energo.cz/cs/sokoli/ a https://www.facebook.com/SkoEnergo/.

3.5. Každý Soutěžící může do Soutěže podat pouze jednu Přihlášku. Musí ji odevzdat své
třídní učitelce nejpozději do 5. května 2017. Škola zajistí doručení Přihlášky Pořadateli
nejpozději do 12. května 2017.

3.6. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyloučit Přihlášku, která nesplňuje podmínky těchto
pravidel (zejména obsahuje neúplné, nesprávné nebo nečitelné údaje).

3.7. Vyloučené Přihlášky se pokládají za neplatné.

4. CENY A PODMÍNKY JEJICH ZÍSKÁNÍ

4.1. Soutěží se o tyto ceny: 1 ks telefonu iPhone SE 64GB (dále jen iPhone nebo Cena v prvním
pořadí), 1 ks tabletu  iPad 32 GB WiFi 2017 (dále jen iPad nebo Cena v druhém pořadí) a
3 ks sluchátek Beats EP (dále jen Beats EP nebo Ceny v třetím pořadí) a 25 ks plyšáků
maskota Sokiho (dále jen Maskot Soki nebo Ceny ve čtvrtém pořadí).

4.2. Pořadatel z doručených platných Přihlášek (se správnou odpovědí) určí náhodným
výběrem - losováním z koše - výherní přihlášky (dále jen Výherní přihláška). Výhercem je
žák nebo žákyně, jejichž jméno je uvedeno ve vylosované Výherní přihlášce (dále jen
Výherce).

4.3. Losování proběhne dne 22. května 2017 v sídle Pořadatele a to neveřejně (dále jen
Losování). Losování provede zástupce Pořadatele nebo osoba jím pověřená za
přítomnosti dvou svědků. Jako první bude losován Výherce Ceny v prvním pořadí, poté
Výherce Ceny v druhém pořadí, poté Výherci Cen v třetím pořadí a nakonec Výherci Cen
v čtvrtém pořadí. O průběhu Losování bude pořízen zápis, jehož pravost svým podpisem
stvrdí osoba provádějící losování a přítomní dva svědci. K zápisu budou připojeny
Výherní přihlášky.

4.4. Pořadatel informuje Výherce o výhře prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy, příp.
jiným způsobem, do 14 kalendářních dnů od data Losování. Pořadatel současně
informuje Výherce o způsobu a termínu předání Výhry, příp. dohodne podmínky předání
ceny s třídním učitelem nebo zákonným zástupcem Výherce.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla této Soutěže, včetně Doby
platnosti, či Soutěž předčasně ukončit.

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované ceny cenami obdobného typu a
hodnoty a měnit podmínky předávání cen v případě, že mu nebudou poskytnuty tak, aby
mohly být Výhercům předány v souladu s těmito Pravidly.

http://www.sko-energo.cz/cs/sokoli/
https://www.facebook.com/SkoEnergo/.


5.3. Soutěžící nemá vůči Pořadateli právní nárok na výhru. Výherce se nemůže domáhat po
Pořadateli výměny ceny za jinou cenu nebo jejího nahrazení peněžitým plněním.

5.4. Pořadatel neodpovídá za dostupnost Výherce na uvedeném telefonním čísle nebo
elektronické adrese a z toho případně plynoucí nemožnost vyrozumět jej o výhře nebo
o podmínkách předání ceny.

5.5. Odpovědnost za vady Výhry se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku.

5.6. Pořadatel není povinen vstoupit do korespondence se Soutěžícím.

5.7. Jednotlivé ceny mohou být zatíženy daňovou povinností na straně Výherce. Pokud
vznikne Výherci daňová povinnost, je Výherce povinen vypořádat své daňové závazky
vůči státu.

5.8.  Ochrana osobních údajů:

a) Pořadatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění bude jako správce
zpracovávat osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa
pro doručování, elektronická adresa, telefonní číslo, a to za účelem prověření jejich
platné účasti v Soutěži, podání informace o Výhře, předání ceny a uplatnění práv
v souvislosti s cenou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Dokumenty s těmito
údaji (Přihlášky) budou uloženy po dobu 12 měsíců od data Losování pod uzávěrou
v sídle Pořadatele. Mohou být zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům
Pořadatele, jeho statutárnímu orgánu a orgánům a osobám, které mají podle
zákona právo požadovat informace. Účastník soutěže, resp. jeho zákonný zástupce,
má právo požadovat od Pořadatele informaci o zpracování osobních údajů (právo
přístupu k osobním údajům), podání vysvětlení a odstranění závadného stavu
(právo na opravu osobních údajů). Pokud účastník soutěže, resp. jeho zákonný
zástupce, zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v
rozporu  se  zákonem,  má  vůči  Pořadateli  právo  na  blokování,  provedení  opravy,
doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

b) Na internetových stránkách http://www.sko-energo.cz/cs/soutez/ a
https://www.facebook.com/SkoEnergo/ budou po dobu do 30. června 2017
uveřejněny údaje o Výherci v tomto rozsahu: jméno, příjmení a neúplná adresa
bydliště (obec).

6. PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI

6.1 Pravidla Soutěže budou uveřejněna na internetové adrese
http://www.sko-energo.cz/cs/soutez/ nejméně do 30. června 2017.

V Mladé Boleslavi dne 1. dubna 2017

http://www.sko-energo.cz/cs/soutez/
https://www.facebook.com/SkoEnergo/
http://www.sko-energo.cz/cs/soutez/nejm

