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Soutěž o vstupenky na zápas Real Madrid  
vs. FC Barcelona i s letenkami a ubytováním! 
 

O co hrajeme? 

2 vstupenky na zápas Real Madrid vs. FC Barcelona v sezóně 2019/2020 + 2 letenky a ubytování pro 2 osoby. 

Dokdy hrajeme? 

Soutěžíme do 2. března do konce druhého poločasu zápasu Real Madrid vs. FC Barcelona. Vylosujeme jednoho 
soutěžícího podle sedadla uvedeného na jeho vstupence do kina. Výherní kinosálu losujeme v průběhu přestávky 
poločasu zápasu, výherce pak po skončení zápasu přímo ve vylosovaném kinosálu, tak to nezmeškejte! 

Jak hrajeme? 

Vyhrává jeden náhodně vylosovaný soutěžící s kombinací čísla řady a sedadla, které má uvedené na jeho vstupence 
do kina. Losuje se přímo v kinosálu a výsledek losování vyhlásíme hned po skončení zápasu. 

Podrobná pravidla soutěže 

Podrobná pravidla soutěže o vstupenky na zápas Real Madrid vs. FC Barcelona včetně letenek do místa konání 
zápasu a ubytování v místě konání zápasu 

(dále jen „Soutěž“) 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tato pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“) jsou jediným a úplným dokumentem, který závazně upravuje 
podmínky Soutěže. 

2. Pořadatelem Soutěže je DIGI CZ s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 046 68 
529, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 261099 (dále jen 
„Pořadatel“). 

3. Soutěž probíhá na území České republiky v rámci události Fotbal v kině pořádané Pořadatelem (dále jen 
„Událost“). 

4. Soutěž probíhá v období od 8. 2. 2019 od 15:00:00 do 2. 3. 2019 do konce druhého poločasu zápasu Real 
Madrid vs. FC Barcelona (dále jen „Soutěžní období“). 

5. Pořadatel je oprávněn prostřednictvím různých reklamních nebo propagačních materiálů informovat o Soutěži 
a jejich podmínkách ve zkrácené nebo zjednodušené podobě. Tyto odkazy nenahrazují ani nedoplňují Pravidla 
soutěže. 

II. Účastníci Soutěže 

1. Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let nebo nezletilá osoba, jejíž účast v Soutěži je 
podmíněna souhlasem zákonného zástupce, s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České 
republiky, která je plně svéprávná (dále jen „Účastník“). 



 

 www.novadigitv.cz DIGI CZ s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČ: 046 68 529, DIČ: CZ 046 68 529, Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 261099 
Poštovní adresa: DIGI CZ s.r.o., P.O. Box 34, 639 34 Brno 
 

2. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli a osoby 
jim blízké ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ze Soutěže jsou dále vyloučeni všichni 
obchodní partneři Pořadatele. 

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže nebudou do Soutěže 
zařazeny. Výhra nebude udělena Účastníkovi, který poruší Pravidla soutěže nebo kterému k Výhře dopomohlo 
jeho úmyslné podvodné nebo nekalé jednání (např. zneužití vstupenky, kterou nezakoupil). Před převzetím 
Výhry je Pořadatel oprávněn požadovat identifikaci a ověření údajů Výherce, zejména věku, předložením 
průkazu totožnosti. Výherce je před převzetím Výhry povinen předložit výherní vylosovanou vstupenku do 
kina.  

4. Účastí v Soutěži vyslovuje Účastník souhlas s Pravidly soutěže. Účastník je oprávněn kdykoliv vyjádřit 
nesouhlas s Pravidly soutěže, v takovém případě jeho účast v Soutěži zaniká dnem doručení nesouhlasu. 
Nesouhlas lze vyjádřit do konce období, ve kterém Soutěž probíhá. Nesouhlas lze vyjádřit rovněž 
prostřednictvím osob Pořadatele zúčastněných na události Fotbal v kině (hostesek). 

III. Účast v Soutěži 

1. Účastník se zapojí do Soutěže zakoupením vstupenky do kina na promítání zápasu Real Madrid vs. FC 
Barcelona v rámci Události v soutěžním období prostřednictvím společnosti Cinema City Czech s.r.o. a účastí 
na promítání tohoto Zápasu v kině. 

2. Účastník bere na vědomí, že podmínky pro koupi vstupenky na Zápas se řídí Všeobecnými obchodními 
podmínkami společnosti Cinema City Czech s.r.o., dostupnými na https://www.cinemacity.cz/ pod odkazem 
Všeobecné obchodní podmínky. Na koupi vstupenky není právní nárok. 

3. Každý Účastník se smí Soutěže zúčastnit pouze s jednou zakoupenou vstupenkou do kina na promítání Zápasu 
v rámci Události. 

IV. Výhra 

1. Výhry v Soutěži jsou: 

2 vstupenky na zápas Real Madrid vs. FC Barcelona konaném v sezóně 2019/2020 (dále jen „Zápas“) 
včetně 2 letenek do místa konání Zápasu a ubytování v místě konání Zápasu (dále jen „Hlavní cena“). 

2. Účastníci berou na vědomí, že hodnotu výhry nelze uplatnit v hotovosti. Na výhru není právní nárok. Z Výhry 
neplynou žádné závazky ze strany Pořadatele vůči Výherci. 

3. Účastníci berou na vědomí, že místo a čas konání Zápasu bude určeno fotbalovou ligou až v sezóně 
2019/2020, přičemž pořadí týmů v rozpise zápasu neurčuje místo konání zápasu. 

V. Slosování 

1. O Výhře rozhoduje náhodný výběr (slosování). Slosování probíhá ve dvou fázích. V první fázi vylosuje zástupce 
studia DIGI SPORT město (Brno nebo Praha) a kinosál (slosování není veřejné), z které bude následně v druhé 
fázi vylosován Výherce prostřednictvím elektronického zařízení Pořadatele přímo v kinosále, a to ze všech 
Účastníků splňujících podmínky Soutěže. O slosování bude pořízen protokol nebo jiný záznam, který bude 
potvrzen osobami odpovědnými za slosování a dozorující osobou. 

2. Slosování v první fázi proběhne do skončení přestávky mezi poločasy Zápasu, slosování Výherce proběhne do 
5 minut po skončení Zápasu. 

3. Účastníci se mohou účastnit Soutěže pouze jednou (s jednou zakoupenou vstupenkou na promítání Zápasu 
v kině v rámci Události), vyhrát mohou pouze jednou.  

4. Pořadatel vyhlásí Výherce po skončení Zápasu prostřednictvím zástupce Pořadatele sdělením výherního čísla 
sedadla v kinosále, která bude vylosována jako výherní v první fázi slosování. Souhlasí-li Výherce s výhrou, je 
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povinen se do 120 sekund od vyhlášení výherního čísla sedadla přihlásit o Výhru u zástupce Pořadatele. 
Nepřihlásí-li se Výherce o Výhru ve stanovené lhůtě, bude ze Soutěže vyřazen a dodatečným slosováním bude 
vybrán další Výherce a tímto způsobem bude postupováno až dokud nedojde k převzetí Výhry. Způsobem 
uvedeným v předchozí větě se postupuje i pro případ, že Výherce odmítne Výhru převzít, případně se výhry 
zřekne. 

5. Výhra bude předána Výherci osobně po slosování v kinosále smluvním partnerem Pořadatele, společností 
Premier Sport Tour s.r.o., IČO: 462 19 455, se sídlem Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, prostřednictvím své 
kanceláře na Slovensku FotbalTour.cz, se sídlem M. Schneidera Trnavského 4/B, 841 01 Bratislava – Dúbravka. 

VI. Osobní údaje 

1. Výherce bere na vědomí, že z důvodu vyhodnocení Soutěže zpracovává Pořadatel jeho osobní údaje. Za tímto 
účelem po dobu Soutěže, až do jejího vyhodnocení, zpracovává Pořadatel osobní údaje v rozsahu: jméno a 
příjmení a obec trvalého bydliště. 

2. Výherce bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů pro účely uplatnění 
Výhry Výhercem, společnost Premier Sport Tour s.r.o., IČO: 462 19 455, se sídlem Na Revíne 29/C, 831 01 
Bratislava, prostřednictvím své kanceláře na Slovensku FotbalTour.cz, se sídlem M. Schneidera Trnavského 
4/B, 841 01 Bratislava – Dúbravka. 

3. Pořadatel je dále oprávněn v přiměřeném rozsahu zpracovat osobní údaje Výherce za účelem propagace. Za 
tímto účelem je Pořadatel oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách a prostřednictvím sociálních médií 
údaje Výherce v rozsahu: jméno, příjmení, obec trvalého bydliště. 

4. Výherce má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že by se Výherce domníval, že Pořadatel 
provádí zpracování osobních údajů v rozporou příslušnými právními předpisy, má právo kdykoli vznést 
námitku proti zpracování osobních údajů. Výherce má vždy právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. Bližší informace o zásadách ochrany a zpracování osobních údajů lze nalézt zde: 
https://novadigitv.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Účastník bere na vědomí a souhlasí, že Hlavní cena nepředstavuje zájezd ve smyslu § 2521 a násl. občanského 
zákoníku. Účastník dále bere na vědomí, že předmětem Hlavní ceny jsou ceny poskytnuté do Soutěže ze 
strany obchodních partnerů Pořadatele, konkrétně společnosti Premier Sport Tour s.r.o., IČO: 462 19 455, se 
sídlem Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava, prostřednictvím své kanceláře na Slovensku FotbalTour.cz, se sídlem 
M. Schneidera Trnavského 4/B, 841 01 Bratislava - Dúbravka (dále jen „Partneři“). Účastník je povinen 
poskytnout Partnerům nezbytnou součinnost pro účely uplatnění výhry v Soutěži. 

2. Pořadatel si v odůvodnitelných případech (např. z ekonomických, legislativních či provozních důvodů) 
vyhrazuje právo Soutěž předčasně ukončit nebo změnit pravidla Soutěže či technické nebo organizační 
zabezpečení Soutěže. V takovém případě je ukončení Soutěže či změna pravidel účinná od okamžiku 
zveřejnění na webových stránkách www.novadigitv.cz. 

V Praze dne 8. 2. 2019 
____________________ 
Pavel Ondra, jednatel 


