
    
 

 
Předmětem tohoto dokumentu jsou úplná pravidla soutěže „VYHRAJ VOLKSWAGEN T-ROC na půl roku od 
BARTH Operák“, (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje 
podmínky soutěže. Pravidla soutěže jsou platná pro Českou republiku a jsou zveřejněna na internetové 
stránce www.BARTH-DAY.cz.  
 
I.  
Organizátor soutěže  
1. Organizátorem soutěže je společnost Autocentrum BARTH a.s., IČ 25278924, se sídlem se sídlem Hůrka 
1798, 530 12 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl 
B, vložka 1707, zastoupená Michalem Burkoněm, předsedou představenstva, (dále jen „Organizátor“).  
 
II. 
Termín a místo konání soutěže  
1. Soutěž se uskuteční dne 19. 5. 2018 od 9:00 do 18:00 (dále jen „termín soutěže“).  

2. Soutěž se uskuteční na akci BARTH DAY, která se koná na Dostihovém závodišti Pardubice, Pražská 607 
530 02 Pardubice. (dále jen „akce BARTH DAY“).  

3. Vylosování výherce a vyhlášení soutěže proběhne na akci BARTH DAY, na hlavním pódiu Dostihovém 
závodišti Pardubice v cca 18.15 hodin.   

4. Předání výhry proběhne na akci BARTH DAY, na Dostihovém závodišti Pardubice v cca 18.20 hodin, 
případně následně po telefonické dohodě s výhercem.  
 
III.  
Soutěžící  
1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České 
republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která se zaregistruje u Organizátora tak, že vyplní 
soutěžní kartu, kterou obdrží při vstupu na akci BARTH DAY, dále jen „soutěžní karta“.  

2. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pokud jeden soutěžící vyplní a odevzdá více 
soutěžních karet, bude ze soutěže vyloučen.  

3. Účastníkem soutěže nesmí být osoba, jíž byla rozhodnutím soudu omezena svéprávnost.  

4. Účastníkem soutěže nesmí být osoby v pracovním nebo obdobném poměru k Organizátorovi, jakož i 
osoby s Organizátorem personálně a majetkově propojené, a to včetně jejich rodinných příslušníků a osob 
jim blízkých.  

5. Z účasti na soutěži budou rovněž vyloučeni soutěžící, kteří jednají v rozporu s právními předpisy nebo 
dobrými mravy. Pokud se takovýto účastník soutěže i přes shora uvedené stane výhercem této soutěže, 
např. v důsledku nepravdivých informací poskytnutých Organizátorovi, nemá na výhru právní nárok.  

6. Organizátor má rovněž právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či jednání 
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, 
která danému účastníkovi dopomohla k získání výhry. 
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7. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do 
soutěže zařazeny. 
 
IV.  
Podmínky účasti v soutěži  
1. Zájemce se může do soutěže zaregistrovat pouze na akci „BARTH DAY“ v termínu soutěže, tedy             
dne 19. 5. 2018 od 9.00 hod. do 18:00 hod., a to vyplněním soutěžní karty (dále jen „soutěžní registrace“). 
Pro řádnou soutěžní registraci a účast v soutěži musí soutěžící v rámci soutěžní karty řádně a úplně vyplnit 
následující údaje: jméno, příjmení, město, telefon, e-mail. Svým podpisem na soutěžní kartě soutěžící 
stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito pravidly soutěže a souhlasí rovněž se zpracováním svých 
osobních údajů pro marketingové a obchodní účely Organizátora, jak je blíže popsáno v čl. VI. pravidel 
soutěže. Soutěžící musí rovněž v soutěžní kartě zakroužkovat správné odpovědi na 3 soutěžní otázky.  

2. Vyplněnou soutěžní kartu musí soutěžící odevzdat v termínu soutěže, tedy nejpozději do 18:00 hod. dne 
19. 5. 2018 na akci BARTH DAY vhodit do soutěžního boxu/bedny umístěnou na stánku BARTH Operák.  

3. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní karty s nečitelnými údaji či neobsahující veškeré kontaktní údaje, 
podpis, či odpovědi na soutěžní otázky, nepředané osobě pověřené Organizátorem či neodevzdané do 
soutěžního boxu či odevzdané mimo termín soutěže a dále soutěžní karty jinak nesplňující stanovené 
podmínky. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení odevzdaných soutěžních karet.  

4. Splní-li soutěžící podmínky pro získání výhry např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, 
nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Organizátorovi, který je 
oprávněn ji udělit dalšímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.  
 
V.  
Výhra v soutěži, předání výhry  
1. Hlavní výhrou v soutěži je bezplatné zapůjčení vozu Volkswagen T-ROC a to na dobu 6 měsíců ode dne 
převzetí vozidla včetně havarijního pojištění vozidla po tuto dobu.  

2. Výherce bere na vědomí, že Volkswagen T-ROC může být v jiné konfiguraci než vozy vyobrazené v 
propagačních materiálech vztahujících se k soutěži, kdy přesnou konfiguraci vozu určí Organizátor.  

3. Výherce se zavazuje, že bude Volkswagen T-ROC provozovat pouze v zemích, ve kterých je homologován 
pro provoz na pozemních komunikacích.  

4. Výhru v soutěži získá ten soutěžící, který splní následující podmínky:  

a) řádně, úplně a pravdivě vyplnil soutěžní kartu,  

b) soutěžní kartu odevzdal osobě pověřené Organizátorem nebo ji vhodil do soutěžního boxu v termínu 
soutěže na akci BARTH DAY,  

c) správně odpověděl na 3 soutěžní otázky uvedené v soutěžní kartě,  

d) byla vylosována soutěžní karta s jeho osobními údaji na akci BARTH DAY, na hlavním pódiu Dostihového 
závodiště Pardubice 

5. Losování výherce a jeho vyhlášení proběhne v 18:15 hod. na hlavním pódiu Dostihového závodiště 
Pardubice na akci BARTH DAY. 

6. K předání ceny výherci před veřejností dojde v cca 18.20 na hlavním pódiu Dostihového závodiště 
Pardubice na akci BARTH DAY, případně následně po telefonické dohodě s výhercem. 

 



 
 

 

 

7. V případě, že soutěžící nebude osobně přítomen při losování výherce, Organizátor ho bude kontaktovat 
telefonicky či e-mailem v nejbližších pracovních dnech a domluví se na předání ceny.  

8. Předání výhry v podobě voucheru na zapůjčení vozidla Volkswagen T-ROC proběhne v den konání akce 
BARTH DAY ihned po vyhlášení výherce, případně následně po telefonické dohodě s výhercem.  

Podmínkou předání voucheru na zapůjčení vozidla Volkswagen T-ROC je výhercův podpis souvisejícího 
předávacího protokolu a čestného prohlášení o shodě identifikačních údajů jeho osoby s údaji uvedenými 
při registraci do soutěže uvedenými v soutěžní kartě.  

9. Vozidlo Volkswagen T-ROC bude výherci předáno v sídle Organizátora, na adrese Hůrka 1798, 530 12 
Pardubice v termínu dle dohody. Od data převzetí je výherce oprávněn vozidlo Volkswagen T-ROC užívat po 
dobu 6 měsíců. Výherce je povinen Volkswagen T-ROC ve stanovené době převzít. Při převzetí vozidla 
Volkswagen T-ROC bude sepsán předávací protokol a smlouva o bezplatné výpůjčce vozidla na 6 měsíců.  

10. V případě, že výherce vozidlo Volkswagen T-ROC odmítne převzít ve stanoveném termínu nebo 
nepřevezme ani ve lhůtě 3 měsíců ode dne konání soutěže, jeho nárok na výhru zaniká a nemá ani nárok na 
jakoukoliv kompenzaci ze strany Organizátora.  
 
VI.  
Zpracování osobních údajů a osobnostní práva  
1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
Vyplněním a odevzdáním soutěžní karty poskytuje účastník soutěže souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů v rozsahu jméno, příjmení, město, telefon, e-mail (dále jen „osobní údaje“) Organizátorovi – 
společnosti Autocentrum BARTH a.s., IČ 25278924,se sídlem Hůrka 1798, 530 12, který se tak stává 
správcem osobních údajů za účelem jeho účasti v soutěži a dále pro obchodní a marketingové účely 
Organizátora, např. nabízení produktů a služeb skupiny BARTH, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení 
dle zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.  

2. Účastník soutěže poskytuje podpisem soutěžní karty dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených 
osobních údajů a s využitím jeho elektronického kontaktu, a to na dobu neurčitou do odvolání svého 
souhlasu. Účastník soutěže je povinen uvádět pravdivé osobní údaje. Účastník soutěže je dle těchto 
pravidel oprávněn svůj souhlas bezplatně a písemně kdykoliv odvolat na adrese Organizátora. Odvolání 
souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi. Subjekt osobních údajů má v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na 
přístup k údajům, které se jej týkají, právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci 
osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správce se může účastník soutěže na správce 
osobních údajů, tedy Organizátora obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz).  

3. Účastníci soutěže rovněž svou registrací v soutěži výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít 
v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
bezplatně jejich jméno, příjmení a bydliště (město) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 
materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovanými službami s tím, že účastníci 
soutěže mohou být bezplatně zachyceny a výše uvedeným způsobem rozšiřovány i zvukové a obrazové 
(zvukově-obrazové) záznamy účastníků soutěže (zejména výherce), a to po dobu pěti let od ukončení 
soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a užíváním výhry a 
bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci pro účely propagace Organizátora. Tento souhlas se 
vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor záznamy v souladu s jejich určením poskytl.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
VII. Závěrečná ustanovení  
1. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a 
zveřejněno na www.BARTH-DAY.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.  

2. Pravidla soutěže nabývají účinnosti vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Pro případ 
existence rozdílných znění pravidel soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na 
internetové adrese www.BARTH-DAY.cz.  

3. V případě, že budou v rozporu pravidla soutěže s propagačními materiály, která se týkají soutěže, budou 
aplikována příslušná ustanovení těchto pravidel soutěže.  

4. V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto 
řešeny rozhodnutím Organizátora.  

5. Výhru v soutěži není možné v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění vymáhat soudní cestou. Na výhru není právní nárok a nárok na výhru nelze převést na jinou 
osobu. Výhru není možné nárokovat u Organizátora v alternativní podobě. Organizátor si vyhrazuje právo 
výměny výhry za jinou výhru, která bude odpovídající náhradou.  

6. Veškeré případné námitky k průběhu soutěže jsou účastníci soutěže povinni uplatnit ihned přímo v místě 
konání soutěže na akci BARTH DAY, jinak se k nim nepřihlíží, a to nejpozději do skončení akce BARTH DAY. 
Tyto námitky řeší s konečnou platností Organizátor v souladu s dobrými mravy a aktuální právní úpravou. 
Soutěžící nemají z tohoto titulu jakékoliv nároky vůči Organizátorovi.  

7. Organizátor si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro 
získání výhry v této soutěži. Výhru nezíská soutěžící, kteří byť jen částečně nesplní podmínky, které jsou 
stanoveny pro její získání. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají 
nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech soutěže.  

8. Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí soutěžících v soutěži. 
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výhry výhercem 
či osobami, kterým to výherce umožní. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání 
výhry výherci, o čemž bude sepsán předávací protokol a příslušná smlouva o výpůjčce Volkswagenu T-ROC. 
Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Poskytovatelem výhry je Organizátor.  

9. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou 
informace o soutěži uveřejněny.  
 
V Pardubicích dne 1. 4. 2018  
Michal Burkoň  
předseda představenstva  
Autocentrum BARTH a.s 


