
Pravidla SMS soutěže O2 Valentýn 
 

1. Organizátorem soutěže je společnost: Telefónica O2 Czech republic, a.s. 
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, 
IČ: 60193336 
 

2. Termín konání soutěže: 
Soutěž probíhá v termínu od 15.1. do 30.1.2008 (dále jen „Doba konání soutěže“). 
 

3. Pravidla soutěže a účast v soutěži: 
Účastníkem soutěže se stává každý zákazník Organizátora, který využívá mobilní tarifní nebo 
předplacené služby  a který zašle v době konání soutěže originální a vtipné přání k Valentýnu ve formě 
SMS o délce max. 160 znaků na číslo 999248. Čím více těchto SMS zpráv zákazník zašle, tím bude mít 
větší šanci na výhru. Z jednoho telefonního čísla přitom může přijít maximálně 200 herních zpráv. Cena 
za odeslanou herní SMS zprávu je stanovena dle aktuálního tarifu účastníka soutěže. 
 

4. Vyhodnocení soutěže: 
Ze zaslaných textů vybere porota složená z pracovníků Marketingového oddělení Organizátora 
nejoriginálnější a nejvtipnější přání. Ze zaslaných přání budou vyřazeny texty odporující zásadám 
dobrých mravů, nesrozumitelné, neúplné, nedostatečné nebo jinak nesplňující uvedené podmínky 
soutěže. Výsledné posouzení je plně v pravomoci organizátora soutěže. 
 

5. Výhry 
V soutěži je celkem 40 výher a jsou takto rozděleny: 

A. hlavní výhra - ubytování na horách v délce 3 dny (dvoulůžkový pokoj v hotelu přímo pod 
sjezdovkou areálu Herlíkovice s polopenzí + 2 permanentky) 

B. 2. a 3. výhra - ubytování na horách v délce 2 dny (dvoulůžkový pokoj v hotelu přímo pod 
sjezdovkou areálu Herlíkovice s polopenzí + 2 permanentky) 

C. 4. až 11. výhra – 2 VIP vstupenky na lední revue Holiday on Ice v termínu 16.2.2008 od 19.00 
D. 12. až 19. výhra - 2 vstupenky na lední revue Holiday on Ice v termínu 16.2.2008 od 19.00 
E. 20. až 40. výhra - 30% sleva na jednodenní permanentku v lyžařských areálech Snowhill a 30% 

sleva na půjčovné sportovního vybavení v půjčovnách Yellow point nebo 30% sleva na služby 
lyžařské školy Snowhill 

 
Hlavní výhru obdrží autor nejlépe hodnoceného přání. Autoři dalších dvou nejlépe hodnocených přání 
obdrží druhou a třetí výhru. Čtvrtou až čtyřicátou výhru obdrží autoři dalších 36 nejlépe hodnocených 
přání, podle pořadí, v jakém se podle názoru poroty umístili. Každý autor může obdržet maximálně jednu 
výhru. 

 
6. Vyhlášení a předání výher 

Výherci budou informováni telefonicky pracovníky call centra Organizátora soutěže o výhře do jednoho 
týdne po skončení soutěže, pro získání poštovní adresy výherce tak, aby jim byly zaslány výhry poštou. 
V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat telefonicky nejpozději do deseti dnů po skončení soutěže, 
ztrácí nárok na výhru. Výhry, které nebudou z uvedeného důvodu předány výhercům propadají bez 
náhrady Organizátorovi. 
 
V případě, kdy výhercem je právnická osoba, smí výhru uplatnit pouze osoba oprávněná jednat za 
výherce (statutární orgán nebo jiný zástupce na základě ověřené plné moci k převzetí výhry). Výhry není 
možné požadovat náhradou ve finančním plnění (v hotovosti). Výhry v soutěži není možné ani 
alternativně plnit v penězích. Pokud bude výhercem hlavních cen osoba mladší 18 let, obdrží odpovídající 
výhru jeho zákonný zástupce. 



7. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 
Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je 
oprávněn bez nároku účastníka na jakoukoli odměnu vyjma výher v těchto pravidlech stanovených 
uveřejnit jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích 
a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže. 
 
Účastník soutěže uděluje organizátorovi následující práva k zaslaným textům (dále jen „materiály“) do 
soutěže ve smyslu práva autorského: jakýmkoli způsobem dle ustanovení §12 zákona č. 121/2000 Sb., 
užít materiály, tj. zejména, materiály zpracovat, doplnit, libovolně upravit, užít pro reklamní a obchodní 
účely organizátora a jakýmkoli způsobem šířit. Tato práva jsou neomezená z hlediska času, území, 
množství (počtu) užití, způsobu šíření a jsou udělována bezplatně, tj. účastníkům soutěže nevzniká v této 
souvislosti jakékoli právo na plnění ze strany organizátora či jiné třetí osoby, vyjma výher stanovených 
v těchto pravidlech. Organizátor je oprávněn udělená práva převést na třetí osobu bez souhlasu 
účastníka s právem dalších převodů. Organizátor není povinen výše uvedenou licenci využít a bez 
souhlasu účastníků soutěže je organizátor či jím pověřená osoba oprávněna jakékoli materiály do 
soutěže zaslané zlikvidovat. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti 
s poskytnutím materiálů a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení 
s ustanoveními platných právních norem upravujících a definujících autorské právo, jakož i dalších 
právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že materiály do soutěže 
zaslané jsou jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se 
účastník soutěže zavazuje, že užitím materiálů dle tohoto ustanovení pravidel nebudou dotčena jakákoli 
práva třetích osob. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, 
zejména autorská práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen 
organizátorovi uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech 
stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry. 
 
Každý účastník soutěže poskytuje bezplatně a dobrovolně odesláním soutěžní předlohy organizátorovi 
soutěže výslovný souhlas s tím, že organizátor může tyto osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, 
telefonní číslo) zpracovat v souladu s právními předpisy ve své marketingové databázi a databázích 
všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení výrobků a služeb. Zmíněný souhlas je poskytován 
na dobu 10 let od data zaslání předlohy. Souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla 
organizátora soutěže. 
 
Účastník dále potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí výše zmíněných údajů je 
dobrovolné, že má právo k jejich přístupu, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto 
zákona. Bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Účastník má právo v případě porušení 
zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy. 
 

8. Ostatní ustanovení 
Výhercem v soutěži může být pouze stávající zákazník Organizátora, který splní veškeré ostatní 
podmínky soutěže a má uhrazeny veškeré finanční závazky vůči Organizátorovi soutěže. 
 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora a všech spolupracujících agentur, 
společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem 
uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se nepředá. Rozhodnutí o nepředání výhry ze strany 
organizátora je konečné bez možnosti změny formou odvolání apod. 
 
Organizátor zásadně neručí za ztrátu výher zasílaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem a stejně 
tak neručí za doručení soutěžních SMS zpráv zaslaných účastníky soutěže. 
 
V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu nebo si výherce 
nevyzvedne výhru na smluveném místě, zaniká nárok výherce na získání této výhry. 
 
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
 
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 
 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez 
udání důvodů a stanovení náhrady. 


