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3. OBSAH A TRVÁNÍ SOUTĚŽE, VÝBĚR VÝHERCŮ

3.1. Na Facebookových stránkách bude dne 14. 3. 2022 umístěn příspěvek, pod který může Soutěžící přidat komentář se 
správnou odpovědí na otázku uvedenou v bodě 2.1 výše. Jeho přidáním se Soutěžící dobrovolně účastní soutěže.

3.2. Do soutěže budou zahrnuty všechny komentáře obsahující správnou odpověď, s výjimkou těch, které budou zřejmě proti 
dobrým mravům, užívat vulgární jazyk či budou jinak v rozporu s pravidly této soutěže.

3.3. Pět výherců bude vylosováno tříčlennou nezávislou komisí dne 17. 3. 2022 v 11:00.

3.4. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové soutěžící, kteří nebudou splňovat podmínky dle těchto pravidel, 
nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou jinak porušovat pravidla této soutěže.

3.5. Pořadatel osloví výherce s tím, aby výherce explicitně odsouhlasil, že souhlasí s pravidly této soutěže. V případě, že souhlasit 
nebude, bude vybrán další výherce v souladu s těmito pravidly. 

3.6. Soutěž bude trvat od 14. 3. 2022 18:00 až do 11:00 hodin 17. 3. 2022. 

2. SOUTĚŽÍCÍ

1. POŘADATEL

1.1. Společnosti Nordic Telecom s.r.o., IČ: 040 01 281, se sídlem Jihlavská 1588/21, 140 00 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 240959 a Nordic Telecom Regional s.r.o., IČ: 045 93 332, se sídlem 
Jihlavská 1588/21, 140 00 Praha 4 – Michle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. 
C 359043 (dále jen „Pořadatel“) pořádají soutěž o lístky na zápas Bohemians Praha (dále jen „soutěž“) na území České 
republiky.

Pravidla spotřebitelské soutěže o lístky na 
zápas Bohemians Praha

4. VÝHRA

4.1. Pět vybraných soutěžících, kteří správně odpověděli na otázku viz bod 2.1, vyhrají dvě vstupenky na tribunu na domácí 
zápas Bohemians Praha a FC Slovácko, který se koná v sobotu 19. 3. 2022 od 15.00 na stadionu Bohemians Praha 1905.

5. DORUČENÍ VÝHRY

5.1. Po vybrání výherců dne 17. 3. 2022 v 11 hodin bude těchto pět výherců neprodleně kontaktováno facebookovou zprávou 
z oficiálního profilu Pořadatele, kde mu budou sděleny další potřebné instrukce k vyzvednutí výhry. 

2.1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která vloží komentář se správnou odpovědí na otázku „Jak se jmenuje naše 
nová služba, díky které už si nemusíte lámat hlavu s nastavením PC, mobilem, tiskárnou nebo třeba instalací programu?“ 
pod příspěvek umístěný na facebookové stránce Pořadatele (dále jen “Facebooková stránka”). 

2.2. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, to znamená, že každý soutěžící bude do soutěže zařazen pouze 
jednou, bez ohledu na počet jeho dalších komentářů s odpověďmi pod příslušným příspěvkem na Facebookové stránce. 

2.3. Soutěže se nesmí účastnit osoby, které jsou v pracovním poměru k Pořadateli či jejich osoby blízké.
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6. PRÁVA A POVINNOSTI SOUTĚŽÍCÍCH A POŘADATELE

6.1. Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži a s případným převzetím výhry. 

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit 
podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v čl. 4 těchto pravidel soutěže nebude moci být výhercům předána 
v souladu s těmito pravidly soutěže.

6.3. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, 
zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. 

6.4. Pořadatel v případě vyřazení soutěžícího na jeho dotaz sdělí důvod vyřazení.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto pravidel soutěže. 

7.2. Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, 
že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou 
kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. 

7.3. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům soutěže. 

7.4. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo 
jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, 
bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje 
si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž a změnit tyto pravidla soutěže. 

5.2. Vstupenky si výherci vyzvednou sami přímo na pokladně stadionu Bohemians Praha 1905 v den konání utkání, a to nejdříve 
hodinu před jeho začátkem, tj. 19. 3. 2022 od 14.00 hodin. Vstupenky budou vystaveny na konkrétní jména a příjmení 
a budou na pokladně stadionu Bohemians Praha 1905 předány výhercům po ověření totožnosti. Pořadateli je za tímto 
účelem výherce povinen sdělit pouze jména a příjmení, na které má Pořadatel vstupenky nechat vystavit.


