Pravidla soutěže Vodafone GIGA Kvíz
1. Pořadatel soutěže
1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Vodafone GIGA Kvíz“ (dále jen „soutěž“) je
společnost PLAYzone s.r.o. Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10, IČ: 28399510, DIČ:
CZ28399510, (dále jako „pořadatel“ nebo „PLAYzone“).
1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Twitch.
2. Doba platnosti soutěže
2.1 Soutěž probíhá od 18. 11. 2020 do 16:00 29. 11. 2020. Soutěžní úkoly budou zveřejněny
v době konání soutěže na Twitch kanále společnosti PLAYzone https://www.twitch.tv/playzonecz
3. Účastníci soutěže
3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je ve věku
15–26 let a má doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky (dále jen
„soutěžící“ nebo „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se
souhlasem svého zákonného zástupce, který na případnou výzvu agentury musejí doložit
v písemné formě. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PLAYzone a osoby jim
blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
3.2 Účastník Twitch soutěže musí splňovat pravidla použití sítě Twitch uvedená na
https://www.twitch.tv/p/cs-cz/legal/terms-of-service a mít účet na Twitchi.
3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky
této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).
4. Pravidla soutěže
4.1 Soutěžní úkol zní: Získej nejvíce bodů v soutěži Vodafone GIGA Kvíz CS:GO – Skupinová
fáze, Vodafone GIGA Kvíz CS:GO – Vodafone Play-off nebo GIGA Kvíz PUBG a vyhraj.
4.2 Výherci soutěže se stávají v obou případech hráči umístěni na prvních třech příčkách.
V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí vítězů los. Průběžné i finální pořadí bude
zveřejňováno na webu soutěže https://www.mcrpc/gigakviz
4.3 Každý soutěžící může zaslat právě jednu soutěžní odpověď na každou ze zveřejněných
otázek
4.4 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky Twitche. Zejména
nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné
jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není
v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se
pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze
soutěže vyřadit.
4.5 Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku od všech osob,
které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním
soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.
Soutěžící odesláním soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku na
internetových stránkách Vodafonu a PLAYzone a na jejich oficiálních profilech na sociálních
sítích.

5. Výhry, podmínky získání výher
5.1 Do soutěže byly vloženy výhry:
CS:GO – Skupinová fáze (18. – 20. 11.)
1. místo - Skin AWP | Asiimov (Silně opotřebený) v hodnotě 1400 Kč (odkaz
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20Asiimov%20(W
ell-Worn))
2. místo - Skin AK-47 | Neon Rider (Opotřebený) v hodnotě 800 Kč (odkaz
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK47%20%7C%20Neon%20Rider%20%28Field-Tested%29)
3. místo - Skin M4A1-S (StatTrak™) | Hyper Beast (Opotřebený) v hodnotě 750 Kč
(odkaz https://steamcommunity.com/market/listings/730/M4A1S%20%7C%20Hyper%20Beast%20%28Field-Tested%29)
CS:GO – Play-off (21. – 22. 11.)
1. místo - Skin Pěstní dýky (★) | Ultraviolet (Opotřebený) v hodnotě 1900 Kč (odkaz
https://steamcommunity.com/market/listings/730/%E2%98%85%20Shadow%20Dag
gers%20%7C%20Ultraviolet%20%28Field-Tested%29)
2. místo - Skin AK-47 | Bloodsport (Opotřebený) v hodnotě 1100 Kč (odkaz
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AK47%20%7C%20Bloodsport%20%28Field-Tested%29)
3. místo - Skin AWP | Neo-Noir (Opotřebený) v hodnotě 800 Kč (odkaz
https://steamcommunity.com/market/listings/730/AWP%20%7C%20NeoNoir%20%28Field-Tested%29)
PubG (27. – 29. 11.)
1. místo - Skin Pan of Judgement v hodnotě 1500 Kč (odkaz
https://steamcommunity.com/market/listings/578080/Pan%20of%20Judgement)
2. místo - Skin Trenchcoat v hodnotě 1000 Kč (odkaz
https://steamcommunity.com/market/listings/578080/PLAYERUNKNOWN%27S%20T
renchcoat)
3. místo - Skin Glory AKM v hodnotě 650 Kč (odkaz
https://steamcommunity.com/market/listings/578080/Glory%20-%20AKM)
5.2 Výherce vybere PLAYzone podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.
5.3 Výherce bude vyzván PLAYzone soukromou zprávou na Twitchi k doručení svých
kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude PLAYzone,
nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.
5.4 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel
výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který bude v losování další
v pořadí.
5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 1 dní od výzvy nebo se mu
nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 PLAYzone a Vodafone jsou oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a
město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.
6. Závěrečná ustanovení
6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a
má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O
jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si
vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit
nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k
dispozici platné a úplné podmínky.
6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje PLAYzone
dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname (přezdívka/alias) a pro
případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště, data narození a
dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace
soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na
adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za
následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo
požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména
blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace
týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.playzone.cz https://www.playzone.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju
6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Zdanění
výher se řídí obecně závaznými předpisy. Výherce bere na vědomí, že může být povinen
vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 16. 11. 2020.

