
SOUTĚŽ O AUTO ŠKODA SCALA
1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je RT TORAX Leasing, s. r. o., 
se sídlem Rudná 2378/100, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČ: 25379658, zapsaná v obchodním rejstříku vede-
ném Krajským soudem v  Ostravě, spisová značka 
C 16810 (dále „pořadatel“)

2. Doba a místo konání soutěže

„Soutěž o auto ŠKODA Scala“ (dále jen „soutěž“) 
bude probíhat v  rámci všech domácích zápasů  
A-týmu hokejové sezóny Chance Liga 2021/2022, 
ve víceúčelové sportovní hale RT TORAX ARENA, 
Čkalovova 20, 708 00 Ostrava-Poruba.

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže (dále „soutěžící“) může být 
pouze fyzická osoba starší 18ti let.

3.2 Soutěžící jsou pouze neprofesionální hokejoví 
hráči.

3.3 Maximální počet soutěžících na  jednom domá-
cím zápase jsou 3 osoby.

3.4 Soutěžící budou do soutěže vylosování – viz níže  
bod 4.1 Losování soutěžících.

3.5 Soutěžícím může být pouze držitel platné vstu-
penky.

3.6 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou 
stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanove-
né podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo 
kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stano-
vených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími 
a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto 
pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit.

3.7 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci 
pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s po-
řadatelem na organizaci a realizaci soutěže a osoby 
těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů.

4. Mechanika soutěže, vyhodnocení a výhra

4.1 Losování soutěžících

Losování proběhne v rámci první přestávky hokejo-
vého zápasu mezi 1. a 2. třetinou.

Všechny vstupenky na domácí zápasy hokejové se-
zóny Chance Ligy 2021/2022 budou opatřeny čísly. 

Vstupenka bude rozdělena na dvě části – na vstu-
penku, která zůstává návštěvníkovi a na útržek, který 
bude odebrán a vhozen do losovacího zařízení. Obě 
tyto části budou opatřeny stejným číslem. Do loso-
vání budou zařazena jen čísla zakoupených vstupe-
nek na konkrétní hokejový zápas, zakoupené přímo 
na pokladně RT TORAX ARENY v den zápasu a čísla 
vstupenek zakoupených on-line. 

Veřejné losování proběhne formou losování odtrže-
ných částí (útržků vstupenek) s čísly zakoupených 
vstupenek, umístěných v losovacím zařízení. Loso-
vání vyhlásí a  provede moderátor tak, že vylosuje 
3 vstupenky s čísly zakoupených vstupenek. Tři dr-
žitelé vstupenek s vylosovanými čísly se stávají sou-
těžícími konkrétního hokejového zápasu. 

4.2 Registrace soutěžících

Moderátor vyzve vylosované soutěžící k  registraci 
v „Soutěži o auto ŠKODA Scala“, kde soutěžící vyplní 
registrační formulář: uvede jméno, příjmení, datum 
narození, adresu bydliště, e-mailovou adresu a  tele-
fonní číslo a  poskytne souhlas s  použitím osobních 
údajů. Součástí registračního formuláře bude Čestné 
prohlášení o tom, že soutěžící není profesionální hráč. 
Podpisem registračního formuláře dále soutěžící po-
tvrzuje, že se soutěže účastní na vlastní odpovědnost.

Vylosovaný soutěžící se dostaví k registraci nejpoz-
ději 5 minut před koncem 2. třetiny zápasu. Pakliže 

se nedostaví k registraci, ztrácí možnost účastnit se 
soutěže. V takovém případě 5 minut před koncem  
2. třetiny se do soutěže mohou zapojit i nevyloso-
vaní návštěvníci, kteří se k soutěži registrují. U Fan-
Shopu je vždy potřeba tuto možnost ověřit, jelikož 
maximální počet soutěžících jsou 3. 

V  rámci registrace budou soutěžícím poskytnuty 
pokyny pro přípravu k soutěži.

4.3 Soutěž o auto Škoda Scala – střelba na bránu 
a trefa pukem vymezeného otvoru 

Soutěž proběhne ve druhé přestávce mezi 2. a 3. tře- 
tinou hokejového zápasu, na  ledové ploše, ze 
vzdálenější modré čáry, vzdálené minimálně 33 m 
od branky (červené brankové čáry). Podmínkou pro 
účast v soutěži, je včasné dostavení se soutěžících 
k  registračnímu místu tj. FanShop HC RT TORAX 
Poruba 2011 nejpozději 5 minut před koncem 2. tře-
tiny. Pakliže se v tomto termínu soutěžící nedostaví, 
ztrácí možnost účastnit se soutěže. 

Soutěžícím bude hokejovým klubem před vstupem 
na  ledovou plochu zapůjčena hokejka a  ochranné 
vybavení: helma a nesmeky na obuv.

Podmínkou pro získání vozu Škoda Scala, je umístit 
jedním úhozem puk do vymezeného otvoru v bráně 
o velikosti 7,9 × 5 cm. Prostor v bráně bude vymezen 
bannerem s umístěným otvorem.

Soutěžící budou střílet na bránu postupně, a to v po-
řadí, v jakém byli vylosování v první přestávce mo-
derátorem. Každý soutěžící má pouze jeden pokus.

Jakmile se některému ze soutěžících podaří trefit 
pukem vymezený prostor, soutěž končí a soutěžící 
se stává výhercem.

Na  kontrolu a  dodržení pravidel před a  v  průběhu 
soutěže (počet soutěžících, kontrola branky, puku, 
průběh pokusu umístit puk do vymezeného prostoru, 
dodržení vzdálenosti od sledované brány před prove-
dením akce, apod.) bude dohlížet rozhodčí soutěže. 

4.4 Výhra – vůz Škoda Scala

Výhrou v soutěži je osobní vůz Škoda Scala Monte 
Carlo v hodnotě 410 000 Kč bez DPH, tj. 496 100 Kč 
včetně DPH.

Po  vítězné trefě pukem do  vymezeného prosto-
ru získává výherce od pořadatele symbolické klíče 
od  předmětného vozidla a  voucher, který výher-
ce opravňuje k  vyzvednutí předmětného vozidla 
ve lhůtě 5-ti dnů ode dne výhry v této soutěži, a to 
v  autosalonu RT TORAX, s.r.o., se sídlem Rudná 
2378/100, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

Výherce nabude vlastnické právo k  předmětnému 
vozidlu na základě kupní smlouvy, kdy cena před-
mětného vozidla bude činit symbolickou částku 
100 Kč a v případě uzavření této kupní smlouvy se 
zavazuje kupní cenu výherce zaplatit.

Podmínkou získání výhry je její oficiální převzetí vý-
hercem. 

Výherce nemá nárok požadovat barvu provedení 
vozu. Barva vozu Škoda Scala prezentována v rámci 
propagace soutěže je pouze ilustrativní.

Podmínkou při převzetí vozu je souhlas a zavázání 
se, že Výherce bude po dobu 1 roku od převzetí uží-
vat vozidlo včetně polepů, které na vozidlo instalu-
je pořadatel soutěže. V případě deinstalace polepů 
výhercem před skončením této lhůty, má RT TORAX 
Leasing, s. r. o., se sídlem Rudná 2378/100, Zábřeh, 
700 30 Ostrava právo na odstoupení od smlouvy. 

V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli 
důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo 
pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhod-
nutí pořadatele, zda vyhlásí pokračování soutěže, 
soutěž ukončí nebo zda výhru použije k jiným účelům.

Pokud si výherce výhru přes rozumné úsilí pořada-
tele nepřevezme, bude pořadatel postupovat stejně 
jako v případě popsaném v předešlém odstavci.

5. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře viz bod 4.2 vy-
jadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný 
souhlas s pravidly soutěže, zavazuje se je plně do-
držovat a současně uděluje pořadateli společnosti 
RT TORAX Leasing, s. r. o., v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplat-
ný souhlas se zpracováním osobních údajů za úče-
lem další komunikace týkající se soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním 
obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutě-
ži. Obdrží-li pořadatel nesouhlas nebo žádost o vý-
maz z databáze, má toto automaticky za následek 
zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži  
bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a or-
ganizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména sou-
hlas k zasílání informačních e-mailů týkajících se této 
soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele, 
souhlas k užití následujících osobních údajů pořada-
telem: jméno, příjmení, datum narození, adresa (ulice, 
číslo popisné, město/obec a PSČ), e-mailovou adre-
su a  telefonní číslo, souhlas s  případným zveřejně-
ním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení 
a město/obec na výherní listině. 

Účastí v  soutěži dává soutěžící bezúplatné svole-
ní k tomu, aby pořadatel v souvislosti s průběhem 
soutěže a  v  souvislosti s  výhrou, a  zejména jejím 
předáním, zachycovali, zobrazovali, rozmnožovali 
a rozšiřovali podobu, podobiznu, obrazové snímky 
a obrazové a zvukové záznamy týkající se soutěží-
cího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, 
jméno, příjmení, včetně jejich zpracování a zařaze-
ní do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích pro-
středcích, na internetu nebo ve svých propagačních 
materiálech, a  to po  dobu konání soutěže a  dále 
po dobu 3 let od konce doby konání soutěže.

6. Další důležité podmínky soutěže

Soutěžící se účastní soutěže s vědomím, že nejsou 
oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žád-
né jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči soutěžícímu 
nijak zavázán, soutěžící nemají nárok na  jakákoliv 
jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou 
uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všech-
ny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu 
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jaké-
koliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo 
vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v přípa-
dě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal 
v  rozporu s  dobrými mravy, snažil se získat výhru 
podvodným způsobem, využíval komunikační pro-
středky k poškozování jména pořadatele nebo byl 
z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady 
nákladů či škod, které by vyloučením mohly účast-
níkovi vzniknout.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit 
nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, pro-
dloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanove-
ní náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících 
vůči pořadateli soutěže. 

Vyplacení peněžitého plnění namísto výhry není 
možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výmě-
ny výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli 
škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti 
se svou účastí v soutěži nebo s užitím získané výhry.

Nárok na uplatnění výhry ze soutěže nemůže soutě-
žící převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolá-
ní. V případě pochybností o dodržení pravidel leží po-
vinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

Tato pravidla budou po  celou dobu konání soutě-
že dostupná v  místě konání soutěže a  na  webové 
stránce www.hcporuba.cz/soutezoauto.

V Ostravě dne 1. 9. 2021

STŘEL NA BRÁNU, 
VYHRAJ SCALU! 

     PRAVIDLA  
  „Soutěž o auto  
ŠKODA Scala“


