Pravidla soutěže „Sledování MS 2014 v kopané v HD
kvalitě v zemské digitální vysílací síti MPX1a/RS7“.

1. Pořadatel a organizátor soutěže
„Sledování MS 2014 v kopané v HD kvalitě v zemské digitální
vysílací síti MPX1a/RS7“
1.1. Pořadatelem soutěže „Sledování MS 2014 v kopané v HD kvalitě v zemské digitální
vysílací síti MPX1a/RS7“ je společnost Progress Digital s.r.o. se sídlem v Ostravě,
Stavební 992/1, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 29450420, zapsaná v obchodním rejstříku, C
54234 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
1.2. Pořadatel soutěže je operátorem vysílací sítě DVB-T MPX1a/RS7.

2. Termín konání soutěže a místo konání soutěže
Soutěž proběhne na webovských stránkách pořadatele od 9.-13. července 2014.
Vyhodnocení soutěže bude uskutečněno do 31. července 2014.
Předání výher bude uskutečněno do 30. srpna 2014.

3. Účastníci soutěže
3.1. Soutěže se mohou zúčastnit televizní diváci, kteří přijímají programy šířené v rámci zemské
digitální vysílací sítě MPX1a/RS7.
3.2. Do soutěže se účastník přihlašuje prostřednictvím zaslání své reakce na email
soutez@mux7.cz, uvedeným na www.progressdigital.cz, resp. www.mux7.cz.
3.3. Každý účastník může reagovat pouze pod jednou e-mailovou adresou.
3.4. Účastník, který použije více e-mailových adres, bude ze soutěže vyloučen.
3.5. Uzávěrka soutěže pro zahájení vyhodnocení je v neděli 13. července 2014 v 21:00 hod.
3.6. Vyplněním a odesláním reakce organizátorovi, ve kterém uvedou své jméno, příjmení a
adresu, deklarují účastníci svůj závazek řídit se těmito soutěžními pravidly.

4. Pravidla a průběh soutěže
4.1. Účastníci soutěže nejdříve zašlou na email soutez@mux7.cz informaci, kde a na jakém
kanále sítě sledují zápasy MS 2014 v kopané v HD kvalitě v rámci zemské digitální vysílací
sítě MPX1a/RS7.
4.2. Součástí reakce účastníka bude i zaslání tipu výsledku druhého semifinálového zápasu,
zápasu o 3. místo a finále v rámci MS 2014 v kopané. A to vždy nejpozději před oficiálním
údajem ČT o zahájení TV přenosu uvedeného zápasu.

5. Výhry a způsob určení výherců, předání výhry
5.1. Účastník, který zašle požadovanou informaci, ve kterém potvrdí, v jakém místě sleduje MS
2014 v kopané v HD kvalitě v rámci zemské digitální vysílací sítě MPX1a/RS7 postupuje
do vyhodnocování, přičemž prioritně budou v rámci vyhodnocení posuzováni ti, kteří uvedou
a jakém konkrétním televizním kanálu.

5.2. V rámci vyhodnocování bude dále posuzováno uhádnutí výsledků resp. jejich přiblížení se ke
skutečně dosaženým výsledkům u všech tří zápasů.
5.3. Tři účastníci, kteří splní podmínku, příjmu MS 2014 v kopané v HD kvalitě v rámci zemské
digitální vysílací sítě MPX1a/RS7 a uhodnou výsledky všech tří zápasů, získají cenu
soutěže.
5.4 Pokud podmínky dle 5.3 splní pouze dva účastníci nebo jeden účastník získají cenu pouze
tito dva účastníci nebo tento jeden účastník.
5.5. Pokud žádný z účastníků výsledek všech tří zápasů neuhádne, budou v rámci vyhodnocení
posuzovány a vybrány reakce s tipy na výsledky na v optimálním případě všechny tři zápasy,
které splnily ostatní podmínky soutěže a zároveň se nejvíce přiblížily dosaženým výsledkům.
5.6. Pokud takovýchto reakcí bude více jak tři, bude rozhodovat pořadí, v jakém bylo zasláno
zaslání tipu výsledku na finálový zápas. Cenu v tomto případě dostanou první tři účastníci,
v pořadí v jakém zaslali své tipy na finálový zápas.
5.7. Vyhodnocení soutěže bude provedeno do 31. července 2014.
5.8. Výhry budou předány v sídle společnosti nebo zaslány na uvedenou adresu účastníka
soutěže podle jeho volby do 30. srpna 2014.
5.9. Nárok na výhru je nepřenosný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou
vyměnitelné ani směnitelné.
5.10. Pokud výherce nesplní jakoukoliv ze svých povinností uvedených v tomto článku, ztrácí
nárok na výhru v soutěži.
5.11. Pořadatel soutěže neodpovídá za správnost údajů, uvedených účastníkem soutěže. Pokud
nebudou údaje uvedené účastníkem pravdivé, správné nebo úplné a nebude možné
doručení výhry z těchto důvodů, nenese za takovou skutečnost odpovědnost pořadatel
soutěže. V takovém případě se posouvá výhra na další účastníky soutěže, kteří se umístili
v dalším pořadí za takovýmto účastníkem soutěže.

6. Výhry
Každý z tří výherců, stanovených dle vyhodnocení uskutečněného dle těchto pravidel, obdrží
tuto výhru:
TECHNAXX DVB-T iDTV Stick S10 pro Android
externí TV tuner určený pro Android s USB OTG (např. Galaxy SIII, S4), DVB-T TV, HDTV H.264 (MPEG-4),
teleskopická a stolní anténa, nahrávání, funkce TimeShift, interní aku

7. Uveřejnění pravidel soutěže:
Tato pravidla soutěže vstupují v platnost v den zahájení soutěže, jsou k nahlédnutí v sídle
pořadatele soutěže, a na webových stránkách pořadatele soutěže www.progressdigital.cz,
resp. www.mux7.cz. až do vyhlášení výsledků.

8. Další podmínky, práva a povinnosti

8.1. Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a
organizátora soutěže. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími podmínkami a
ustanoveními těchto pravidel.
8.2. Účastníci soutěže nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakékoliv
jiné plnění ze strany pořadatele, organizátora než jsou uvedena v těchto pravidlech.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže jsou jen ilustrační a nemusí vždy
odpovídat skutečné podobě výher.
8.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit
soutěž bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již předané výhry.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platnými zákony
České republiky.
8.4. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek soutěže účastníky soutěže.
Veškeré záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou
platností řeší pořadatel soutěže.
8.5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit účastníka, který se bude v rámci
soutěže vyjadřovat vulgárně, v rozporu s dobrými mravy nebo bude bezdůvodně napadat
dobré obchodní jméno pořadatele a organizátora soutěže nebo jeho dále uvedených
společníků.
8.6. Výhry, které nebudou výherci převzaty v souladu s těmito pravidly, se posouvají na další
účastníky soutěže, kteří se umístili v pořadí za těmito výherci.

9. Ochrana osobních údajů
9.1. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má pořadatel, soutěže právo
využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů, týkajících se účastníků nebo
jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové
účely. Účastí v této soutěži výherce, za nezletilého výherce jeho zákonný zástupce, rovněž
souhlasí, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetu pořadatele soutěže a
jeho společníků. Účastí v soutěži každý účastník dává pořadateli soutěže souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, za účelem
prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a
marketingové účely objednatele soutěže, a to na dobu 5 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje
souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem soutěže. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné.
9.2. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele
soutěže, dále právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, doplnit,
zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění
nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele soutěže porušeno právo soutěžícího na
lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání
souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek ztrátu nároku na
předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním.

10. Platnost pravidel soutěže
Tyto pravidla soutěže nabývají platnosti dne 9.7.2014, postupuje se podle nich s účinností od
9.7. 2014.

