HERNÍŘÁD
soutěže Autosalon - "Soutěž o vůz Škoda Octavia RS"
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I.
Úvodní ustanovení
Pořadatelem soutěže s názvem „Soutěž o vůz Škoda Octavia RS“ (dálejen „Soutěž“) je společnost FTV
Prima, spol. s. r. o. se sídlemPraha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná
v obchodnímrejstříku
vedenémMěstskýmsoudem
v Praze,
oddíl
C,
vložka
16778,
provozovateltelevizníhovysílání
(dálejen"Pořadatel“).Spolupořadatelemsoutěžeodpovědnýmzazajištěnía předánívýhryjakoidaňovéhovypořá
dánívýhry je společnost UNICORN PICTURES s.r.o., IČ:288 977 49, DIČ: CZ 288 977 49 se sídlem Boční
I 892/27, Praha 4, 141 00,vedena u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151799, (dálejen
„Spolupořadatel“).Pořadatel vysílá na programu Prima COOL a Prima pořad s názvem „Autosalon“ (dále
jen „Pořad“), přičemž v epizodách Pořadu vysílaných od 1.6.2017 do 10.6.2017, bude v rámci Pořadu
zveřejněn nový soutěžní týden.Diváci mají možnost poslat webový formulář s vyplněnými osobními údaji
vždy od čtvrtka 20:30 hod do pondělí do 23:59 hod.
Registrace do soutěže probíhá ve dvou kolech:
a) První kolo v termínu 1.6. - 5.6.2017 (soutěžní týden od čtvrtka od 20:15 hod do pondělí do 23:59
hod“),
b) Druhé kolo v termínu 8.6. – 12.6.2017(soutěžní týden od čtvrtka od 20:15 hod do pondělí do
23:59 hod“),
společně dále jen „Doba registrace do Soutěže“.
Soutěž probíhá v termínu 1.6.2017 – 16.11.2017(dále jen „Doba trvání Soutěže“)
Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.

II.
Soutěžící
Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která splňuje současně následující podmínky:
a) dovršila 18 let věku,
b) soutěží se v páru v jakémkoli složení (tj. muž/muž, muž/žena, žena/žena). Registrace stačí pouze
jednoho z páru,
c) má platný řidičský průkaz v době trvání soutěže (pokud je řidičem)
Účastí v Soutěži se divák stává Soutěžícím a v případě, že se stane výhercem soutěže, vyhrává Výhru
registrující.
Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či
jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli a/nebo Spolupořadateli a dále osoby spolupracující přímo či
nepřímo na výrobě Pořadu ani osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím je omezen na jednu účast.Každá osoba se může do jednotlivého
kola Soutěže registrovat pouze jednou. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá,
v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele či Spolupořadatele
je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Spolupořadatele Výherci
plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky
z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená
postupem podle čl. III. odst. 6.

III.
Soutěž–herní systém
Soutěže se divák zúčastní vyplněním a odesláním registračního formuláře (dále jen "Registračního
formulář")v Době registrace do Soutěže.
Registrační formulář je možné odeslat prostřednictvím webového formuláře umístěného na stránce
http://prima-autosalon.cz/.Aby bylo odeslání Registračního formuláře platné, musí jej divák zaslat v Době
registrace do Soutěže dle článku 1. odst. 2. Odesílání Registračního formuláře není podmíněno zaplacením
žádného poplatku.

3.

Pořadatel vyhodnotí všechny platné Registrační formuláře zaslané v Době registrace do Soutěže.
Vyhodnocení provede v termínech 6.6. 2017 (jde-li o první kolo Registrace do Soutěže) a 13. 6. 2017 (jdeli o druhé kolo Registrace do Soutěže).
4. Pořadatel bude všechny došlé platné Registrační formuláře zaslané v Době registrace do Soutěže
shromažďovat v pořadí, ve kterém byly Pořadateli doručeny. Veškeré řádně zaslané Registrační formulář
zaslané v Době registrace do Soutěže za splnění všech podmínek dle tohoto herního řádu jsou dále
označovány jako „Správné formuláře“. Spolupořadatel z takto sestaveného pořadí Správných formulářů
určív prvním i druhém kole Registrace do Soutěže (tj. 1. kolo dne 1.6.- 5.6.2017 a 2. kolo dne 8.6.12.6.2017) 18 soutěžících (dále jen „Soutěžící“),jejichž Správné formuláře se umístily na 100., 150., 200.,
250., 300., 350., 400., 450., 500., 550.,600., 650., 700. 750., 800., 850., 900., a 1000. místě. Pro případ
doručení více Správných formulářů ve stejný okamžik platí, že Spolupořadatel takové Správné formuláře
seřadí podle abecedy tak, že nejprve bude Správný formulář odeslaný osobou, jejíž příjmení je dle abecedy
dříve, bude považován za doručený dříve než u osoby, jejíž příjmení je dle abecedy později.V případě, že
bude v 1. a 2.kole Doby registrace do soutěže doručeno dohromady méně Správných formulářů, než je
stanovené výherní pořadí, bude se výherní pořadí určovat tak, že se bude z posledního místa seznamu
v počítání pokračovat vždy znovu (i opakovaně) od počátku seznamu pořadí tak dlouho, dokud se nedojde
ke Správnému formuláři na příslušném výherním místě.Spolupořadatel odpovídá za to, že nikdo nebude
moci ovlivnit sestavení seznamu s pořadím Správných formulářů a že takové pořadí bude odpovídat
skutečnosti.
5. V případě, že Registrační formuláře, které byly na výherním místě podle předchozích odstavců, byly
zaslány osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, stane se
Soutěžícím ten, jehož Registrační formulář byl doručen hned po formuláři, který byl původně označen jako
výherní. Stejný postup se opakuje v případě, že takto stanovený Výherce opět nebude splňovat podmínky
Soutěže.
6. Pořadatel předá Spolupořadateli pořadí došlých Správných formulářů od Soutěžících, včetně jeho
telefonního čísla a/nebo e-mailové adresy (příp. jiného kontaktního údaje).
7. Seznam Soutěžících bude vyhlášen na stránce http://iprima.cz/autosalon. v termínu 19.6.2017.
Spolupořadatel sedo pěti pracovních dnů od uveřejnění dle předchozí věty telefonicky se Soutěžícím spojí,
domluví s ním termín natáčení Soutěže v rámci Pořadu, který je předpokládán v datech,5.7. a 6.7. 2017 a
seznámí Soutěžící s podmínkami natáčení Soutěže v rámci Pořadu. Podmínkou účasti v soutěži je, že
soutěžící bude schopen dostavit se v termínech uvedených v předchozí větě na natáčení Soutěže
v rámci Pořadu.
8. Pokud se Soutěžící nedostaví na předem domluvené natáčení, nebo se do 72 hodin před začátkem natáčení
neomluví z neodkladných důvodů produkci pořadu a nedomluví si náhradní termín, jeho účast v soutěži
propadá a místo původního Soutěžícího se kvalifikuje náhradní Soutěžící a postupuje se dle článku III.
bodu 5.
9. Soutěží se ve dvojicích (1 posádku vozu činí řidič + navigátor - jezdec na kole). Soutěžící je tedy povinen
přivést s sebou na natáčení dalšího účastníka pro doplnění posádky vozu (sourozence, manžela, manželku,
kamaráda/kamarádku apod.),který bude součástí posádky Soutěžícího. Platný řidičský průkaz potřebuje
pouze řidič.
10. Na ploše polygonu v Mostě je vytyčena technická trať cca 700 metrů, kterou je každá posádka v Soutěži
povinna projet tam a zčásti zpě tv co nejkratším možném čase. Vozidlo, kterým pojede, je vozidlo Škoda
Octavia RS, které má instalován střešní nosník na cyklistická kola a na nosníku přimontované jedno
cyklistické kolo poskytnuté za tímto účelem Spolupořadatelem. Úkolem řidiče je v co nejrychlejším čase
projet trať dlouhou cca 700 metrů, poté zaparkovat do předem vyhraničeného prostoru a s pomocí
navigátora sundat kolo z nosníku. Poté navigátor musí část tratě cca 350 metrů projet na kole zpět, kde je
cíl.
11. Před samotným zahájením Soutěže byly zajety a stanoveny zlaté, stříbrné a bronzové časy na suché a
mokré trati tak, aby byla zachována regulérnost Soutěže v návaznosti na počasí.
Zlatý čas je zajet Janem Kopeckým v části ujeté v automobilu, profesionálním jezdcem rallye a panem
Josefem Dresslerem, cyklistickým závodníkem, v části ujeté navigátorem na kole. Dále byly stanoveny
stříbrné a bronzové časy.
- zlatý čas na suché trati má hodnotu: 1:31:34
- zlatý čas na mokré trati má hodnotu: 1:35:07
- stříbrný čas na suché trati má hodnotu: 1:40:47
- stříbrný čas na mokré trati má hodnotu:1:44:58
- bronzový čas na suché trati má hodnotu: 1:49:60
- bronzový čas na mokré trati má hodnotu:1:54:08
12. Trať je ohraničena kužely a molitanovými zábranami, z nichž část z kuželů je označena černou barvou,
které se nazývají "smrtelný kužel". Pokud řidič srazí některý z těchto "smrtelných kuželů", narazí do
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molitanové zábrany, vyjede byť jedním kolem mimo trať nebo neuposlechne příkaz rozhodčích, kteří jsou
na trati, je automaticky diskvalifikován - jízda pro něj končí a jeho čas se do výsledku nezapočítává.. To
samé platí pro navigátora, který jede na kole. Navigátor tedy nesmí jakýmkoliv způsobem vybočit z trati,
nesmí se dotknout "smrtelných kuželů", narazit do molitanové zábrany, neuposlechnutí rozhodčích a nesmí
spadnout z kola - nepočítá se brnknutí nohy o asfalt. Navigátor musí po celou dobu jet na kole, nesmí kolo
nést v rukou apod. - v tomto případě je opět okamžitě diskvalifikován. Ve všech případech uvedených
v tomto ustanovení platí, že je-li diskvalifikován jeden z posádky, je diskvalifikována posádka celá. Pokud
řidič či navigátor narazí do obyčejného kuželu ( červeno-bílý ) či jakýmkoliv způsobem poškodí vůz při
sundávání kola ze střešního nosiče ( oděrky, škrábance na střeše vozu a vozu jako takového ), připočítává
se k jeho času + 15 vteřin.
Každý Soutěžící, který během trvání Soutěže překoná bronzový čas stanovený na suché či mokré trati,
který je daný dle počasí v aktuální natáčecí den, vyhrává poukaz od Mosteckého Polygonu na slevu v
hodnotě 20% z ceny kurzu bezpečných jízd.
Každý Soutěžící, který během trvání Soutěže překoná stříbrný čas stanovený na suché či mokré trati, který
je daný dle počasí v aktuální natáčecí den, vyhrává nanokosmetikuPikatec Diamond Protection Pack včetně
Setu nanokosmetiky Nano Leather protection Pack, Nano Plastic Protection Pack a prostředku na ochranu
textilií.
Soutěžící, který během trvání Soutěže překoná zlatý čas stanovený na suché či mokré trati, který je daný
dle počasí v aktuální natáčecí den, vyhrává vůz Škoda Octavia RS. V případě, že zlatý čas překoná během
trvání Soutěže více Soutěžících, bude se konat " zlatý rozstřel ". Ve "zlatém rozstřelu" budou Soutěžící,
kteří překonali během Soutěže zlatý čas Soutěžit proti sobě v pořadí, ve kterém zlatý čas zajeli během
Soutěže. Ten, který během "zlatého rozstřelu" zajede nejlepší čas, vyhrává hlavní výhru - vůz Škoda
Octavia RS.
Pokud žádný Soutěžící v rámci trvání Soutěže nepřekoná zlatý čas dle článku III. bodu 11., vyhrává vůz
Škoda Octavia RS Soutěžící, který překonal stříbrný čas na suché či mokré trati.V případě, že stříbrný čas
překoná během trvání Soutěže více Soutěžících, bude se konat " stříbrný rozstřel ". Ve "stříbrném
rozstřelu" budou Soutěžící, kteří překonali během Soutěže stříbrný čas Soutěžit proti sobě v pořadí, ve
kterém stříbrný čas zajeli během Soutěže. Ten, který během "stříbrného rozstřelu" zajede nejlepší čas,
vyhrává hlavní výhru - vůz Škoda Octavia RS.
Pokud žádný Soutěžící v rámci trvání Soutěže nepřekoná stříbrný čas dle článku III. bodu 11., vyhrává vůz
Škoda Octavia RS Soutěžící, který překonal bronzový čas na suché či mokré trati. V případě, že bronzový
čas překoná během trvání Soutěže více Soutěžících, bude se konat " bronzový rozstřel ". V "bronzovém
rozstřelu" budou Soutěžící, kteří překonali během Soutěže bronzový čas Soutěžit proti sobě v pořadí, ve
kterém bronzový čas zajeli během Soutěže. Ten, který během "bronzového rozstřelu" zajede nejlepší čas,
vyhrává hlavní výhru - vůz Škoda Octavia RS
Pokud žádný Soutěžící v rámci trvání Soutěže nepřekoná bronzový čas, vyhrává hlavní výhru - vůz Škoda
Octavia RS absolutně nejlepší čas zajetý Soutěžícím a nerozhoduje, zda-li byl zajet na mokré či suché trati.

IV.
Výhry
1.

Výherce určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatele výhru - vůz Škoda Octavia RS.Výhra
je specifikována v dílech pořadu, odvysílaných 1.6.2017 – 16.11.2017

2.

Výhru může získat pouze Soutěžící, který zaslal Správný formulář v Době registrace do Soutěže, bez
ohledu na to, zda byl řidičem či navigátorem ve vítězné posádce.

3.

Spolupořadatel kontaktuje Výherce na telefonním čísle zadaného v Registračním formuláři.Vpřípadě, že
Výherce nebude na telefonním čísle dostupný, zašle Pořadatel Výherci sms zprávuo výhře. Spolupořadatel
telefonním hovorem s Výhercemdohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení Výherce, které bude
obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, prohlášení, že splňuje podmínky
Soutěže podle tohoto Herního řádu, a podmínky pro realizaci Výhry (dále jen „Prohlášení“).
K realizaci Výhry dojde na Spolupořadatelem určeném místě v České republice do 60 dnů ode dne, kdy
bylo Spolupořadateli doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce. Dokud Výherce nedodá
Spolupořadateli Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Spolupořadatel povinen Výhru předat.
Nárok na Výhru je nepřenosný. Spolupořadatel odpovídá za realizaci Výhry, v souladu s údaji, které mu
poskytl Výherce v Prohlášení.

4.
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Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel, který je
povinen toto vypořádání doložit Pořadateli a to do 10 dní od takového vypořádání.
Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou částí
v Soutěži.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Správné
formulářenebo žádný ze Soutěžících nesplní podmínky pro získání výhry dle tohoto Herního řádu,
a/nebodojde k jiným důvodům, kvůli kterým nebude moci Pořadatel nebo Spolupořadatel uskutečnit
Soutěž, není Pořadatel ani Spolupořadatel povinen poskytovat Výhru žádnému ze Soutěžících.

V.
Společná ustanovení
V případě technických či jiných problémů při natáčení Pořadu může být Soutěž přerušena. Pořadatel na
tuto okolnost vhodným způsobem upozorní, zejména v nejbližším vysílání Pořadu. V takovém případě se
určení Výherce příslušného Soutěžního kola provádí mezi formuláři došlými Pořadateli předtím, než došlo
k přerušení Soutěže.
Protesty proti průběhu Soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze
písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Pořadateli nebo
Spolupořadateli podle toho, který z nich za příslušnou záležitost podle tohoto Herního řádu odpovídá.
Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná
skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude
přihlédnuto. Protesty přezkoumává komisesložená z dramaturga Pořadu, výkonného producenta Pořadatele
a jednoho zástupce určeného Spolupořadatelem, neurčí-li Pořadatel jinak. Do případného opačného
rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.
O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jehodoručení. Pokud komise dojde
k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o
způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotu Výhry po případném zdanění
v jednom Soutěžním kole, přičemž hodnota Výhry je pro účely tohoto odstavce tohoto herního řádu určena
běžnými cenami Spolupořadatele.
Rozhodnutí komise je konečné.

VI.
Ochrana osobních údajů
Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli a Spolupořadateli (dále jen Správci osobních údajů) souhlas
se zpracováním osobních údajů, které Správcům osobních údajů případně sdělí pro účely organizace
Soutěže podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, a to
po dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím skončení.
Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů povinni
tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí informace
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce
osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li
žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li Správci osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Správcům osobních údajů.
Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži.

VII.
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1.

Změny Herního řádu
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na
webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

1.
2.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele www.prima-autosalon.cz období
od 1.6.2017 - 30.11.2017
Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.

3.

V Praze dne 29.5.2017

______________________
FTV Prima, spol. s r. o.
Ing. Marek Singer
generální ředitel

______________________
UNICORN PICTURES
Mgr. Josef Vrtal
jednatel

______________________
FTV Prima, spol. s r. o.
Ing. Petr Babulík
finanční ředitel
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Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ

UnicornPictures s r.o.
Boční I. 892/27
Praha 4
PSČ 140 00
IČ 28897749
(dále jen „Spolupořadatel“)

PROHLÁŠENÍ VÝHERCE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE „Soutěž o vůz Škoda
Octavia RS"

Prohlašuji, že nejsem v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli a/nebo ke
Spolupořadateli, ani osobou spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořadu, ani osobou ve vztahu
k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. Zároveň prohlašuji, že splňuji i další podmínky dle herního řádu Soutěže.

V ........... dne.............

Jméno, Příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:

________________
Podpis
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Příloha č. 2

Potvrzení o převzetí výhry Soutěže - Souhlasím s převzetím výhry - vůz Škoda Octavia RS –
získané na základě přihlášení do Soutěže „Soutěž o vůz Škoda Octavia RS"

UnicornPictures s r.o.
Boční I. 892/27
Praha 4
PSČ 140 00
IČ 28897749
(dále jen „Spolupořadatel“)

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VÝHRY SOUTĚŽE „Soutěž o vůz Škoda Octavia RS
Potvrzuji převzetí výhry v podobě vozu Škoda Octavia RS.

V ........... dne.............

Jméno, Příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:

________________
Podpis
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Příloha č. 3

Potvrzení o převzetí výhry Soutěže - Souhlasím s převzetím výhry –nanokosmetikaPikatec–
získanéna základě přihlášení do Soutěže "Soutěž

o vůz Škoda Octavia RS"
UnicornPictures s r.o.
Boční I. 892/27
Praha 4
PSČ 140 00
IČ 28897749
(dále jen „Spolupořadatel“)

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VÝHRY SOUTĚŽE "Soutěž o vůz Škoda Octavia RS"
Potvrzuji převzetí výhry v podobě "nanokosmetiky Pikatec Diamond Protection Pack včetně Setu
nanokosmetiky Nano Leather protection Pack, Nano Plastic Protection Pack a prostředku na ochranu
textilií".

V ........... dne.............

Jméno, Příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:

________________
Podpis
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