
PRAVIDLA SOUTĚŽE „ZAPOJENÍ SWITCHE“ 

 

I. Obecná ustanovení 

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, 

Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168685 (dále jen „společnost Seznam.cz“). 

2. Soutěží se rozumí soutěž čtenářů SBLOGu (https://blog.seznam.cz/).  

3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 

4. Soutěž probíhá na území České republiky od okamžiku jejího vyhlášení na SBLOGu dne 29. 10. 

2018 (dále jen „zveřejnění soutěže“) do 20. 11. 2018 do 20:00 hodin (dále jen „termín 

odpovědí“). 

 

II. Soutěžící 

1. Účastníkem soutěže může být fyzická osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území 

České republiky; soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Seznam.cz a osoby jim 

blízké. 

2. Soutěžící se soutěže zúčastní tím, že odpoví na soutěžní otázku, a to konkrétně kolik 

kabelů minimálně musí být zapojeno do switche zobrazeného na obrázku ve zveřejnění 

soutěže, aby tento switch fungoval datově v provozu. 

3. Odpověď je soutěžící povinen zaslat prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu 

soutez@firma.seznam.cz s předmětem „Soutěž switch“ (dále jen „soutěžní e-mail“).   

4. Zasláním soutěžního e-mailu uděluje soutěžící společnosti Seznam.cz souhlas k zařazení do 

soutěže. 

 

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců 

1. Ze soutěžících bude určeno 20 výherců. 

2. Dne 22. 11. 2018 bude ze soutěžních e-mailů se správnou odpovědí vylosováno 20 výherních e-

mailů; autoři výherních e-mailů budou výherci. 

3. Výherci budou kontaktování prostřednictvím e-mailu za účelem domluvy způsobu realizace výhry. 

K tomuto způsobu vyhlášení a kontaktu dávají soutěžící účastí v soutěži společnosti Seznam.cz 

souhlas. 

4. V případě, že se společnosti Seznam.cz nepodaří výherce zkontaktovat a domluvit se s ním na 

způsobu předání výhry do dvou pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na 

výhru zanikne. 

5. Všichni výherci získají od Seznamu.cz výhru v podobě možnosti řízené prohlídky s manažerem 

datového centra Kokury a první z vylosovaných výherců ještě možnost účasti na agilním 

workshopu společnosti Seznam.cz. 

6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně 

plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na 

jakákoli jiná plnění ze strany společnosti Seznam.cz. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Společnost Seznam.cz má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení 

důvodu předčasně ukončit. 

2. Společnost Seznam.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude 

účinné od okamžiku jejich zveřejnění. 

3. Společnost Seznam.cz je oprávněna vyřadit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, 

soutěžícího, který poruší tato pravidla a další podmínky specifikované v zveřejnění soutěže a 

obecně závazné právní předpisy nebo u něhož bude mít Seznam.cz důvodné podezření na 

porušení předmětných pravidel, podmínek a předpisů. 

https://blog.seznam.cz/


4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Seznam.cz zpracovány pro účely 

oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem 

spojeným se soutěží.   

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování. 

 


