
Soutěž o vstupenky na zápas FC Sevilla vs. FC Barcelona i s letenkami! 

 
O co hrajeme? 
1. místo:  2 vstupenky na zápas FC Sevilla – FC Barcelona (24. 2. 2019) + 2 letenky od 
Letuška.cz 
2. místo: originální dres FC Barcelona 
3. místo: originální dres FC Sevilla  
 
  
Dokdy hrajeme? 
Soutěžíme do 23. listopadu do 23:59. Čas v přijaté zprávě rozhoduje o zařazení 
odpovědi do soutěže. Odpovědi zaslané později nebudou do soutěže zařazeny, tak to 
nezmeškejte!  
 
Jak hrajeme? 
Tipněte si, v jakém přesném čase zápasu 13. kola LaLigy mezi Atlético Madrid a FC 
Barcelona konaném 24. listopadu 2018 padne poslední uznaná branka. Váš tip 
nám zašlete ve formátu mm:ss (minuta:sekunda) spolu s Vaším jménem a poštovní 
adresou na e-mail soutez@digi2go.cz. Pokud si myslíte, že zápas skončí bez branek, 
napište nám do zprávy 0:0 a tip na počet žlutých karet, které sudí podle Vás v zápase 
vytáhne. Nejbližší tip vyhrává. 
 

Podrobná pravidla soutěže 
 

Podrobná pravidla soutěže o vstupenky na zápas FC Sevilla – FC Barcelona a letenky do místa 
konání zápasu 

(„Soutěž“) 

I. Úvodní ustanovení 
1. 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 („Pořadatel“). 

2. Soutěž probíhá v období od 20. 11. 2018 do 23. listopadu do 23:59 („Soutěžní období“). 
II. Účast v Soutěži 

1. Účastníkem Soutěže může být pouze osoba, která je v průběhu celého Soutěžního období 
zákazníkem Pořadatele tj. osoba, která má s Pořadatelem uzavřenou smlouvu o poskytování 
služeb elektronických komunikací pro službu DIGI TV (satelitní TV nebo TV přes internet) s 
vázaností na dobu určitou v délce minimálně 24 měsíců (dále jen „Účastník“). 

2. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže 
nebudou do Soutěže zařazeny.  



3. 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. 

III. Výhra 
1. Výhry v Soutěži jsou: 

1. místo:  2 vstupenky na zápas FC Sevilla – FC Barcelona konaném dne 24. 2. 2019 
(„Zápas“) včetně 2 letenek do místa konání Zápasu („Hlavní cena“); 
2. místo: originální dres FC Barcelona; 
3. místo: originální dres FC Sevilla. 

2. Výherci se stanou Účastníci, kteří nejpřesněji tipnou odpověd na otázku:  
V jakém přesném čase zápasu 13. kola španělské LaLigy mezi Atléticem Madrid a FC 
Barcelonou konaném 24. listopadu 2018 padne poslední uznaná branka. 

3. V případě, že Účastník tipuje, že Zápas skonči bez branek (0:0), uvede Účastník ve svém tipu 
také počet žlutých karet, které rozhodčí v průběhu zápasu udělí hráčům obou týmů. 

4. Účastník svůj tip zašle v průběhu Soutěžního období na adresu soutez@digi2go.cz. 
5. V případě shody mezi nejpřesnějšími tipy Účastníků, rozhodne o výhercích čas doručení tipu 

(dřívější vyhrává). 
6. Vyhlášení Soutěže proběhne do 15. 12. 2018. Výherci budou kontaktováni přímo Pořadatelem. 

IV. Osobní údaje 
1. Účastník bere na vědomí, že z důvodu účasti v Soutěži zpracovává Pořadatel jeho osobní údaje 

za účelem realizace, vyhodnocení Soutěže a sdělení případné výhry. Za tímto účelem po dobu 
Soutěže, až do jejího vyhodnocení, zpracovává Pořadatel osobní údaje v rozsahu: jméno, 
příjmení, datum narození, kontaktní údaje (telefonní číslo, adresa bydliště, doručovací adresa, 
e-mail).  

2. Pořadatel je dále oprávněn v přiměřeném rozsahu zpracovat osobní údaje výherce za účelem 
marketingu. Za tímto účelem je Pořadatel oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherce a obec, 
ve které má výherce bydliště. 

V. 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 
ASIANA spol. s r. o. a společností LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL („Partneři“). 
Účastník je povinen poskytnout Partnerům nezbytnou součinnost pro účely uplatnění Výhry 
v Soutěži.  

2. Účastníci berou na vědomí, že: 
I. na výhru není právní nárok; 

II. hodnotu výhry nelze uplatnit v hotovosti; 
III. z výhry neplynou žádné závazky ze strany Pořadatele vůči Výherci. 

 

V Praze dne 20. 11. 2018 

____________________ 

Pavel Ondra, jednatel 


