Sout ž Hole in one areálu Golf Hostiva - Všeobecné podmínky a pravidla
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Po adatelem sout že je SPORT Hostiva , a.s., sout ž se koná na znormovaném 9ti
jamkovém h išti areálu Golf Hostiva . Sout ž má charakter golfové dovednostní sout že.
Výhercem sout že se stává každý hrá , kterému se poda í v pr b hu ádného kola zasáhnout
jamku íslo 9 na h išti Golf Hostiva z p íslušného odpališt na jeden úder.
ádným kolem se rozumí postupná hra všech 9 nebo 18 jamek ve správném po adí ve h e na
jamky nebo rány, po ítá se pouze první odpal na 9. jamce (ne provizorní nebo nahrazený
mí ). M že jít i o tréninkové nebo turnajové kolo, hrá musí být pro dané kolo ádn
registrován na recepci pod svým jménem, musí mít ádn uhrazený poplatek za hru a hrát
z p edepsaného odpališt .
Sout že se mohou zú astnit fyzické osoby, které splní dále stanovené podmínky sout že
s výjimkou osob uvedených v dalších odstavcích pravidel. V p ípad , že výhercem se stane
osoba mladší 15 let, výhru p evezme její zákonný zástupce. Po adatel si vyhrazuje právo
vyžádat si p edložení identifika ního dokladu pro ov ení osobních údaj výherce.
Ú ast v sout ži je dobrovolná, hrá má právo se uvedené sout že nezú astnit oznámením v
recepci areálu. Okamžikem svého zapojení do sout že vyjad uje hrá sv j souhlas s t mito
pravidly sout že.
Sout ž probíhá kontinuáln v pr b hu b žné provozní doby h išt , p i turnajích i b hem
tréninkové hry hrá . Po adatel m že ale dodate n vymezit její konání pouze na stanovené
dny nebo asy formou p íslušného dodatku k t mto pravidl m. Sout ž probíhá pouze za
p edpokladu regulérních podmínek, kterými se rozumí p edevším dostate ná viditelnost tak,
aby mohl být úsp šný pokus jasn rozeznatelný na kamerovém záznamu, p i posunutých
odpalištích i h e na zimní greeny sout ž neprobíhá.
V pr b hu právoplatného pokusu nesmí být žádná další osoba p ítomná na jamkovišti deváté
jamky ani v jeho bezprost ední blízkosti.
Výherce musí úsp šný pokus nahlásit a písemn potvrdit do 30 minut od ukon ení hry, a to
formou zápisu do p íslušného protokolu, který je k dispozici v hlavní recepci areálu Golf
Hostiva .
Pokus m že být uznán jako platný pouze v p ípad existence kamerového záznamu, který je
za tímto ú elem po izován. Na kamerovém záznamu musí být úsp šný pokus jasn
rozeznatelný. P ípadný technický výpadek záznamového za ízení (vn jším nebo jiným vlivem)
nebo neexistence kamerového záznamu je d vodem k neposkytnutí výhry, po adatel sout že
nenese za tyto p ípadné skute nosti žádnou odpov dnost.
Po adatel si vyhrazuje právo rozhodnout o právoplatnosti pokusu do 15 dn od jeho
nahlášení. V p ípad pochybnosti o právoplatnosti nebo regulérnosti nahlášeného úsp šného
pokusu má po adatel sout že nárok tento pokus neuznat za právoplatný. Nárok na p ípadnou
výhru zaniká, pokud si ji výherce nep evezme do 30 dn od rozhodnutí o právoplatnosti
pokusu, nebo pokud se ho nepoda í kontaktovat na kontaktních adresách uvedených
v p íslušném protokolu.
Nesplní-li výherce kteroukoliv z podmínek sout že, výhra mu nebude p iznána. Výhry nejsou
soudn vymahatelné a nevzniká na n právní nárok.
Aktuáln vypsaná ocen ní nebo prémiové ceny za výhru v sout ži jsou obsahem p íslušných
dodatk k t mto Všeobecným podmínkám a pravidl m sout že.
Ú astník sout že projevuje okamžikem svého zapojení do sout že souhlas s tím, že v p ípad
jeho výhry mohou být po adatelem sout že po ízeny fotografie nebo audiovizuální záznamy
jeho osoby a tyto použity zejména pro prezentaci pr b hu sout že a pro potvrzení
oprávn nosti výhry. Obrazové kamerové záznamy po izuje provozovatel pouze na nezbytn
nutnou dobu za ú elem prokázání oprávn nosti výhry partner m sout že, kte í poskytují
prémiové ceny, a poté je více nearchivuje. Vybrané ásti však m že využít pro svoje
marketingové ú ely (nap íklad propaga ní sest ih zajímavých moment z pr b hu platného
pokusu).
Poskytne-li ú astník sout že své osobní údaje v souvislosti s ú astí v sout ži, bere na v domí
a výslovn souhlasí s tím, že je po adatel bude shromaž ovat a zpracovávat rovn ž i pro své
marketingové a obchodní ú ely a za ú elem nabízení produkt a služeb ú astník m, a to po
dobu neur itou. Tímto zp sobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty t etím subjekt m
s výjimkou subjekt zajiš ujících pro po adatele p ípravu a technické zajišt ní sout že i
realizaci marketingových materiál . Tyto údaje je po adatel sout že oprávn n poskytnout
také partner m sout že, kte í zajiš ují prémiové ceny. Okamžikem zapojení do sout že
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vyjad uje ú astník sout že souhlas podle zákona . 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj
se zpracováním osobních údaj jím uvedených za ú elem vyhodnocení sout že a p edání
p ípadné výhry a souhlasí v rámci vyhlášení výsledk sout že se zve ejn ním svého jména,
p íjmení a dalších informací na www.golfhostivar.cz, v magazínu Golf Hostiva i v dalších
sd lovacích prost edcích a marketingových materiálech.
Po adatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání d vodu p erušit, zkrátit nebo odvolat sout ž i
zm nit její pravidla. Veškeré zm ny pravidel jednotlivých sout ží nabývají ú innosti jejich
zve ejn ním na nást nce areálu Golf Hostiva . Zm na pravidel sout že nezakládá nárok
ú astníka sout že na náhradu náklad vynaložených v sout ži. Aktuální a platné zn ní
pravidel sout že je k dispozici na nást nce areálu Golf Hostiva a na www.golfhostivar.cz.
V p ípad jakýchkoliv rozpor ve zn ní pravidel je vždy rozhodující zn ní pravidel umíst ných
na nást nce areálu Golf Hostiva .
Z ú asti v sout ži jsou vylou eni zam stnanci po adatele a osoby v obdobném postavení,
zam stnanci partner a sponzor sout že, a to v etn jejich rodinných p íslušník a
profesionální hrá i golfu (registrovaní v eské i zahrani ní PGA i jiné profesionální
organizaci).
V p ípad , že hole in one zasáhne osoba uvedená v p edchozím odstavci a pokus je potvrzen
jako právoplatný, získává i tento hrá pam tní trofej areálu Golf Hostiva a p ípadné drobn jší
prémiové ceny partner sout že.
Sout ž se nekoná b hem no ních turnaj po ádaných v areálu Golf Hostiva .
V p ípad , že prémiová cena nebude z jakýchkoli d vod partnerem sout že poskytnutá,
nevzniká výherci žádná pohledávka za po adatelem sout že ani za další subjekty, které
poskytující prémiové nebo jiné výhry do sout že. Výherce v tomto p ípad nemá nárok na
žádné náhradní pln ní, a to ani finan ní.
Pakliže to budou na izovat p íslušné zákonné p edpisy, výherce je povinen zajistit zdan ní
p evzatých výher, a to ke své tíži.
Tyto Všeobecné podmínky a pravidla sout že Hole in one areálu Golf Hostiva jsou platné ke
dni jejich vydání a zve ejn ní na nást nce areálu Golf Hostiva . Veškeré p edchozí verze
pozbývají vydáním nové verze platnost a ú innost.

V Praze Hostiva i, 24. b ezna 2014
za organizátora sout že
Ji í Martinka
editel areálu Golf Hostiva

