Pravidla soutěže “Letní hon za pokladem 2014“

I.
Pořadatel a organizátor soutěže
1: Pořadatelem soutěže je: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ:
45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1171
(dále jen „pořadatel“).
2: Organizátorem soutěže je reklamní agentura Inspiro Solutions s.r.o., se sídlem Drtinova 557/8, PSČ
15000, Praha 5, IČ 29011345, DIČ CZ29011345, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 159775 (dále jen „organizátor“).
II.
Termín soutěže a lokalizace
1: Soutěž probíhá v jednou soutěžním kole v následujícím termínu: 17. 7.2014 – 23. 8.2014 do 14:00.

2: Soutěž probíhá na území České republiky.

III.
Podmínky účasti v soutěži
1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice
mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).
2: Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora, a všichni jejich rodinní
příslušníci v řadě přímé, jakož i osoby blízké ve smyslu ustanovení §116 zák. č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník.
3: Podmínkou účasti v soutěži je registrace do soutěže na webové stránce
http://www.honzapokladem.cz (dále jen „webová stránka soutěže“) prostřednictvím tlačítka
„Facebook Connect“ nebo soutěžního formuláře. Pro úspěšnou registraci je soutěžící povinen
umožnit pořadateli přístup k požadovaným údajům ve svém „facebookovém“ profilu, především
jménu, příjmení a e-mailové adrese, nebo tyto údaje vyplnit v soutěžním formuláři. Údaje o
soutěžícím musí být pravdivé a odpovídat skutečnému stavu.

4: Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže zaregistrovat pouze jednou. Dodržení podmínky jedné
registrace pro jednoho soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě
Facebook nebo na základě vyplněných registračních údajů.
5: Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

IV.
Druhy soutěžních profilů a soutěžní kategorie
1: V soutěži se vyskytuje několik druhů soutěžních profilů. Od druhů soutěžních profilů je odvozen i
průběh soutěže. Vysvětlení fungování soutěžních profilů je obsaženo v tomto článku pravidel.
2: Soutěžní kolo probíhá ve dvou soutěžních kategoriích: 1. základní individuální/rodinný profil a 2.
týmový profil. Každá soutěžní kategorie má vlastní samostatné pořadí soutěžních profilů určeno
podle počtu získaných bodů.
Základní profil - individuální/rodinný
3: Při registraci do soutěže bude soutěžícímu automaticky přiřazen profil individuální/rodinný (údaje
pouze jednoho nebo více soutěžících, který se pro účely plnění podmínek soutěže a získání výhry
považuje za jednoho soutěžícího, tj. má jeden bodový účet).
Týmový profil
4: Každý individuální/rodinný profil si může do následujícího termínu v soutěžním kole - 22. 8. 2014
16:00, zvolit, jestli bude soutěžit v první soutěžní kategorii (tj. proti dalším individuálním/rodinným
profilům) nebo se stane členem některého týmového profilu a bude tak soutěžit pod hlavičkou
týmového profilu v druhé soutěžní kategorii (tj. proti dalším týmovým profilům).
5: Individuální/rodinný profil, který v okamžiku ukončení soutěžního kola nebude členem žádného
týmového profilu, bude zařazen do kategorie individuální/rodinné profily. Individuální/rodinný profil,
který bude členem týmového profilu, bude automaticky zařazen do kategorie týmových profilů a
nebude uveden v pořadí první kategorie.
6: Týmový profil se skládá z jednotlivých individuálních/rodinných profilů. Zařazení
individuálního/rodinného profilu do týmového profilu je dobrovolné. Každý individuální/rodinný
profil může být součástí maximálně jednoho týmového profilu. Každý tým má vlastní bodový účet,
který je odlišný od bodových účtů individuálních/rodinných profilů, které jsou členy týmového
profilu.
7: Týmový profil je oprávněn vytvořit každý soutěžící („zakladatel týmového profilu“). Zakladatel
týmového profilu může pozvat individuální/rodinné profily rozesláním pozvánek e-mailem. Zakladatel
týmu je správcem týmového profilu. Může zvát nové členy a rušit členství stávajících členů. Každý
člen týmu může dobrovolně odejít a zrušit své členství v týmu bez svolení zakladatele týmového
profilu.

V.
Princip soutěže a soutěžní příspěvek
1: Cílem soutěže je najít poklad, který je výhrou v každém kole soutěže. K nalezení pokladu je nutné
získat rébus- mapu. Mapa se v určenou hodinu zobrazí 25 soutěžním profilům v kategorii
individuální/rodinné profily a 20 soutěžním profilům v kategorii týmových profilů, kteří získají největší
počet bodů během soutěžního kola za nahrané soutěžní příspěvky, jejichž obsah bude v souladu s
těmito Pravidly.
2: Každá soutěžní kategorie (tj. individuální/rodinné profily a týmové profily) má vlastní pořadí
sestavované na základě pravidel uvedených v tomto článku.
3: Pro získání bodů musí soutěžící pořídit fotografii na určeném soutěžním místě. Informace o poloze
soutěžního místa zjistí soutěžící po správném zodpovězení soutěžní otázky na webových stránkách
soutěže. Fotografie musí být pořízena tak, aby bylo možné ověřit, zda byla pořízena na požadovaném
místě, tj. z pohledu na fotografii musí být zřejmé, že byla pořízena na určeném místě (např.
zachycením okolí nebo nějakého rozlišovacího prvku jako například budova, fontána, věž, informační
tabule atd.). Na fotografii musí být zachycen soutěžící (obličej soutěžícího zepředu) a jeden ze
soutěžních sloganů České spořitelny, které si budou moci soutěžící stáhnout na stránkách soutěže
wwww.honzapokladem.cz.
4: Soutěžící následně fotografii nahraje do soutěžního profilu v rámci webové stránky soutěže.
Fotografii je možné doplnit krátkým textem v podobě publikovatelné na internetu. Doprovodný text
nesmí přesahovat délku 150 znaků. Fotografie musí splňovat následující technické parametry:
povolené formáty jsou jpg, gif, png s datovou velikostí nepřesahující 3 MB.
5: Fotografie a doprovodný text (dále jen „soutěžní příspěvek“) nesmí být v rozporu s Pravidly
soutěže, tj. zejména nesmí:
a) být v rozporu s platnými právním řádem České republiky;
b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně
přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo
práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky
nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
g) obsahovat skrytou reklamu;
h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně
pořadateli.
6: Po nahrání každého soutěžního příspěvku soutěžícím bude pořadatelem posouzen obsah tohoto
soutěžního příspěvku a v případě, že bude v souladu s těmito Pravidly (tj. zejména bude v souladu s
podmínkami dle článku V. odstavce 5 těchto Pravidel), bude soutěžní příspěvek umístěn na webové
stránky soutěže. Soutěžní příspěvek bude na webové stránky soutěže umístěn společně se jménem
soutěžícího.
7: Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný, nedokončený nebo jinak nevhodný soutěžní příspěvek,
mající za následek nemožnost použití soutěžního příspěvku pro účely soutěže v souvislosti s
technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.
Pořadatel není povinen provádět žádné zálohy dat umístěných na webových stránkách soutěže, a
proto nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou
újmu, vzniklou soutěžícímu zničením, ztrátou nebo odstraněním soutěžních příspěvků.
8: Soutěžící se zavazuje nahrát pouze soutěžní příspěvky, jichž je autorem nebo ke kterým má od
autora a všech osob v soutěžním příspěvku uvedených (zmiňovaných) nebo s ním jinak spojených
souhlas s užitím v rámci této soutěže. V případě porušení této povinnosti je soutěžící povinen
nahradit pořadateli škodu vzniklou v důsledku jednání soutěžícího.
9: Nahráním soutěžního příspěvku uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním soutěžního příspěvku na
webových stránkách soutěže a s uvedením jména i bez uvedení jména autora a dále uděluje svolení k
jakýmkoliv úpravám nebo případné změně nebo zásahu do soutěžního příspěvku pro účely
použitelnosti v rámci soutěže.
10: Nahráním soutěžního příspěvku poskytuje soutěžící pořadateli bezplatnou, rozsahem co do
množství, místa, území a času neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití soutěžního
příspěvku včetně užití pro reklamní účely pořadatele nebo organizátora soutěže. Soutěžící souhlasí s
tím, že pořadatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě, případně zcela nebo zčásti třetí osobě postoupit.
11: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v
těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 5 tohoto článku) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a
webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění
odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
VI.
Získávání bodů za soutěžní příspěvek
1: Každý soutěžní příspěvek, který splňuje podmínky uvedené v čl. V a bude zveřejněn na webových
stránkách soutěže, je ohodnocen 5 body, které jsou připsány na bodový účet soutěžních profilů podle
pravidel uvedených v tomto článku.
2: Dalších 5 bodů lze získat za kliknutí na tlačítko "to se mi líbí" umístěné v individuálním profilu
soutěžícího. Body lze získat pouze pro individuální profil. Do celkového týmového počtu bodů nejsou
tyto body započítány.

3: Body jsou připsány na bodový účet individuálního/rodinného profilu, ze kterého byl soutěžní
příspěvek nahrán.
4: Pokud je individuální/rodinný profil členem týmového profilu, jsou body za soutěžní příspěvek
připsány rovněž na bodový účet týmového profilu. Na bodový účet týmového profilu jsou body za
soutěžní příspěvky připisovány jednorázově, tj. body za soutěžní příspěvek z konkrétního soutěžního
místa je možné pro týmový bodový účet získat pouze jednou. Každý další člen týmu, který nahraje
soutěžní příspěvek ze stejného soutěžního místa, získá body již pouze na bodový účet svého
individuálního nebo rodinného profilu.
5: Pokud individuální/rodinný profil vystoupí, nebo je mu zrušeno členství v týmovém profilu ze
strany správce, zůstávají mu na individuálním/rodinném bodovém účtu pouze body za jeho osobně
nahrané soutěžní příspěvky (tzn. ne za soutěžní příspěvky nahrané jinými členy týmového profilu).
Zároveň jsou jeho body odečteny z týmového bodového účtu, pokud v týmu není jiný hráč, který byl
na stejném soutěžním místě.
6: Pokud soutěžící ztratí heslo ke svému profilu, může kontaktovat organizátora soutěže na emailové
adrese info@honzapokladem.cz.
VII.
Výhry
1: V každé soutěžní kategorii (čl. IV. odst. 2) bude v následujícím termínu pro soutěžní kolo - 22.8.
2014 16:00 hod. vytvořeno pořadí podle výše bodového účtu a 25 profilům s největším počtem bodů
v kategorii individuální a 20 profilům s největším počtem bodů, v kategorii týmové budou zobrazeny
informace nutné k nalezení pokladu ve formě rébusu- mapy. V případě, že nebude dostatečný počet
soutěžících v některé soutěžní kategorii, bude počet 45 soutěžních profilů, kterým se zobrazí rébusmapa doplněn z druhé kategorie. Minimální počet bodů nutný pro zobrazení rébusu-mapy je 5 bodů.
2: V případě, že více soutěžních profilů v dané soutěžní kategorii získá stejný počet bodů, bude jejich
vzájemné pořadí určeno podle toho, kdo získal svůj počet bodů dřív. Rozhoduje systémový čas
zaznamenaný organizátorem.
3: Zobrazení rébusu - mapy k pokladu proběhne v následujícím termínu 23. 8. 2014 7:00 hod.

4: Výhra - poklad se v soutěžním kole skládá z 12 samostatných sáčků v nominální hodnotě 1200,- Kč,
12 samostatných sáčků v nominální hodnotě 1300,- Kč, 10 samostatných sáčků v nominální hodnotě
200,- Kč, 1 samostatný sáček v nominální hodnotě 6000 Kč a dvou sáčků v nominální hodnotě 11
000,- Kč (tj. hodnota celého pokladu je 60 000,- Kč), které jsou umístěny na výherních místech podle
rébusu- mapy k pokladu.
5: Výhercem výhry nebo její části (tj. sáčku s částí pokladu) v každém soutěžním kole se stane
soutěžící/soutěžící ze soutěžního profilu, který/kteří výhru- poklad, nebo její část (tj. sáček obsahující
mince) nalezne/naleznou a vyzvedne/vyzvednou na základě dostupných indicií z rébusu- mapy.
Všechny indicie jsou pro soutěžící dostupné v jeho soutěžních profilech na webové stránce soutěže.
Soutěžící hledající poklad nesmí k jejímu nalezení použít jakýkoli nástroj nebo přístroj detekující

kovové předměty nebo je v tomto směru jinak zvýhodňovat. Výherce je po vyzvednutí hlavní výhry
povinen upravit místo do původního stavu. V případě, že tak neučiní, ztrácí nárok na výhru.
6: Pokud nebude výhra nebo její část nalezena a vyzvednuta žádným soutěžícím: 1. dne 23. 8. 2014
do 14:00 propadá výhra nebo její část ve prospěch pořadatele soutěže.
7: Z mechanismu platného pro určení výherců soutěže vyplývá, že jejich určení nebude provedeno
náhodným výběrem, loterií ani losováním.
VIII.
Speciální akce a speciální výhry
1: V průběhu soutěže budou vyhlášeny tzv. speciální akce. Jedná se o speciální soutěžní úkoly, které
budou bodově ohodnoceny. Každý individuální profil získá za splnění a schválení úkolu na svůj účet
10 bodů.
2: Speciálních akcí se mohou účastnit pouze individuální a rodinné profily. Body získané ze speciálních
akcí se připisují pouze individuálnímu/rodinnému bodovému účtu, nikoliv do týmového bodového
účtu.
IX.
Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
1: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích
Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby
určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele
zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži,
bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových
případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv
kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.
2: Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat
soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.
Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher. Výherce je
oprávněn výhru odmítnout. Všechny výhry do soutěže poskytuje pořadatel.
3: Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování
poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem navázání
kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje
pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a
příjmení na webových stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou
podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na
přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající
z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých
osobních údajů. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném
rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených
pořadatelem, zejména organizátorem.
4: Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn
bezplatně užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jejich jméno,
příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech
pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace
pořadatele.
X.
Závěrečná ustanovení
1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi
uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou
považována v rámci soutěže za jediná úplná.
2: Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími
Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je
důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
3: Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách
soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese Inspiro Solutions s.r.o., Drtinova 557/8, PSČ
15000, Praha 5.
4: Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook,
společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje
své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo
Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na:
info@honzapokladem.cz.
5: Všichni soutěžící musejí dbát pokynů pořadatele a to zejména v den finále při hledání pokladu.
Při nedodržení mohou být ze soutěže vyřazeni.
V Praze dne 22.8.2014

