
Pravidla tomboly FénixRun

Po skončení každého závodu FénixRun, budou všichni, kdo do určeného data splní podmínky
uvedené v těchto pravidlech, zařazeni do slosování o věcné ceny (Tombola FénixRun). Níže
najdete konkrétní pravidla tomboly FénixRun.

I. Název soutěže

Tombola FénixRun

II. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Pojišťovna VZP, a.s., IČ: 27116913, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8.

III. Podmínky účasti

Po každém závodu FénixRun (Běžím s láskou, Běžím se sluníčkem, Běžím do školy, Běžím
v barvách podzimu) proběhne slosování o věcné ceny, přičemž do tohoto slosování budou
zařazeny osoby, které k určenému datu splní podmínky pro zařazení do slosování.

Podmínkou účasti v Tombole FénixRun ve vztahu ke každému závodu je řádná registrace do
tohoto konkrétního závodu na www.fenixreg.cz a uhrazení startovného, a to určeného data.

Data pro splnění podmínek účasti ve vztahu k jednotlivým závodům jsou následující:

● závod Běžím s láskou – 9. 5. 2021 23:59 hod.
● závod Běžím za sluníčkem – 11. 7. 2021 23:59 hod.
● závod Běžím do školy – 12. 9. 2021 23:59 hod.
● závod Běžím v barvách podzimu – 7. 11. 2021 23:59 hod.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba nebo právnická osoba (zastoupená fyzickou
osobou, oprávněnou k založení registrace osobního účtu), fyzická osoba musí být svéprávná a
starší 18 let (v případě, že jsou pod fyzickou osobou zaregistrovány děti fyzické osoby, vztahují
se ustanovení těchto Podmínek i na tyto děti, které v případě, že jsou mladší 18 let, jsou
zastoupeny svými zákonnými zástupci).

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se
výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Ze soutěže budou
vyloučeni rovněž účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.

Po skončení posledního závodu navíc proběhne Masters Tombola, do níž budou zařazeni všichni
běžci z jednotlivých běhů – osoby, které splnily podmínky účasti v Tombole ve vztahu
k některému ze závodu FénixRun. Za každou účast v Tombole FénixRun ve vztahu
k jednotlivému závodu bude účastník zařazen do slosování Masters Tomboly jednou. Pokud byl
tedy účastník zařazen do slosování každé jednotlivé Tomboly bude do slosování Masters
Tomboly zařazen čtyřikrát. Účastník je do slosování Masters Tomboly zařazen ve vztahu
k jednotlivému závodu i tehdy, pokud v rámci slosování Tomboly FénixRun ve vztahu k tomuto
závodu vyhrál cenu.

IV. Výhra a její převzetí

Porota vylosuje výherce cen po skončení každého jednotlivé běhu FénixRun. Porota bude
složena z členů marketingového týmu Organizátora.

Tombola FénixRun bude losována v následujících soutěžních obdobích:

http://www.fenixreg.cz


● závod Běžím s láskou – v týdnu od 10. 5. do 17. 5.
● závod Běžím za sluníčkem – v týdnu od 12. 7 do 18. 5.
● závod Běžím do školy – 13. 9. do 19. 9.
● závod Běžím v barvách podzimu – 8. 11. do 14. 11.

Masters Tombola bude losována v soutěžním období - 8. 11. do 14. 11.

Výherci získají ceny od partnerů série virtuálních charitativních běhů FénixRun, které budou
uvedeny na webu www.fenixrun.cz a sociálních sítích Pojišťovny VZP, a.s. Stejným způsobem je
zveřejňován i počet potencionálních výherců.

Výherci budou kontaktováni organizátorem nejpozději do týdne po ukončení běhu. Informace o
výhře bude výherci organizátorem zaslána prostřednictvím e-mailu.

Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktní zprávy, nebo jiný
důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat.

Výhry budou výhercům odeslány prostřednictvím zásilkové služby PPL na jimi sdělenou adresu.

V. Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k
agenturám pověřeným zajištěním této soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v
pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci,
kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Organizátor soutěže si rovněž vyhrazuje
právo vyloučit ze soutěže jakéhokoliv účastníka dle vlastního uvážení.

VI.Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající
hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje též právo výhru v soutěži neudělit v případě, zúčastní-li se
soutěže nízký počet soutěžících. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné
výhry, než je pořadatelem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, jakož
ani v případě, že výherce nebude na uvedené adrese zastižen. Pořadatel neodpovídá za
nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady emailové adresy výherce nebo jiné
závady v přenosu dat. Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou
jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě, že porota učiní v rámci Tomboly FénixRun jakékoli rozhodnutí, je toto rozhodnutí
poroty bude ve všech směrech konečné a závazné.

VII. Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži jsou upraveny zde.

VIII. Pravidla soutěže, rozhodné právo

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti na www.fenixrun.cz. Tato soutěž a právní
vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem. Tombola FénixRun není tombolou ve
smyslu § 62 zákona o hazardních hrách, přičemž označení “Tombola FénixRun” je zde užíváno
z marketingových důvodů.

http://www.fenixrun.cz
https://www.dropbox.com/scl/fi/ha549b1x908hnb43dp8sm/Informace-o-zpracov-n-osobn-ch-daj-_FenixRun.docx?dl=0&rlkey=o98oz232v4eov0zgekbjtt8pj


Účasti na jednotlivém běhu FénixRun každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce, které
jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim. Účastník může kdykoli vyjádřit svůj
nesouhlas s účastí v Tombole FénixRun, přičemž v takovém případě nebude zařazen do
slosování.


