
 

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže  
Pořadatelem soutěže je ŠKODA AUTO a.s. se sídlem na adrese tř. Václava Klementa 869, Mladá 
Boleslav, PSČ 293 01, Česká republika, IČ 00177041, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3147 (dále jen Pořadatel). 
 
Organizátorem soutěže, který zajišťuje praktické kroky v jejím průběhu, je Autentic Media s.r.o. se 
sídlem na adrese Topasová 855/2, Praha 5, PSČ 153 00, IČ 04243072, zapsána v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244560 (dále jen Organizátor). 
 
 
2. Čas a místo pořádání soutěže 
Soutěž bude probíhat od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020. Soutěž bude probíhat na globální 
instagramové stránce ŠKODA Motorsport (dále jen Místo soutěže). Komunikace s účastníky bude 
primárně probíhat prostřednictvím komentářů. 
 
 
3. Účastníci soutěže 
Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo dosáhl věku alespoň 18 let, bez ohledu na zemi svého 
pobytu. Všechny osoby, které se účastnily příprav této soutěže, především tedy osoby 
v zaměstnaneckém či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi, jsou z účasti v soutěži 
vyloučeny, stejně tak jako veškeré další osoby v podobném vztahu s agenturami pověřenými 
pořádáním této soutěže, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. Účast v této soutěži není 
podmíněna koupí jakéhokoliv produktu nebo zaplacením vstupného. 
 
 
4. Mechanismus soutěže, určení výherců 
Úkolem účastníků soutěže je správně zodpovědět alespoň jednu z pěti kvízových otázek, které 
budou publikovány v Místě soutěže po každý den trvání Soutěže. 
 
Soutěž bude publikována 9. 3. 2020 na Instagramové stránce ŠKODA Motorsport 
(instagram.com/skodamotorsport) a komunikována také prostřednictvím facebookové stránky a 
webu ŠKODA Motorsport (facebook.com/motorsportskoda, skoda-motorsport.com). Každý den 
bude vyhlášena nová kvízová otázka a 100. a 200. správná odpověď v pořadí vyhrává. Celkem 
bude deset vítězů (pět dní, pět kvízů, deset cen). 
 
Pořadatel soutěže informuje vítěze prostřednictvím soukromých zpráv do 31. 3. 2020. Pokud vítěz 
nezareaguje ani na zprávu opakovaně odesílanou pořadatelem soutěže po dobu tří dní, jeho nebo 
její cena propadá bez nároku na jakoukoliv kompenzaci a přechází na dalšího účastníka v pořadí, 
tedy 101. nebo 201. v pořadí (a tak dále, dokud některý výherce nezareaguje). 
 
 
5. Popis cen 
Ceny budou výhercům odeslány poštou. Každý den soutěží účastníci o dvě ceny: 
 
Den 1 
Cena 1: Pružina z vozu ŠKODA FABIA Rally2, podepsaná Kallem Rovnaperou 
Cena 2: Kalendář ŠKODA Motorsport, podepsaný Janem Kopeckým a Kallem Rovanperou 
 
Den2 
Cena 3: Rukojeť ruční brzdy z vozu ŠKODA FABIA Rally2, podepsaná Janem Kopeckým a Kallem 
Rovanperou 
Cena 4: Model ŠKODA FABIA Rally2 (nepodepsaný) 
 
Den 3 
Cena 5: Náboj kola z vozu ŠKODA FABIA Rally2, podepsaný Kallem Rovanperou 
Cena 6: Čepice ŠKODA Motorsport, podepsaná Janem Kopeckým 



 

 

 
Den 4 
Cena 7: Volant z vozu ŠKODA FABIA Rally2, podepsaný Janem Kopeckým a Kallem Rovanperou 
Cena 8: Tričko ŠKODA Motorsport (nepodepsané) 
 
Day 5 
Cena 9: Kombinéza týmu ŠKODA Motorsport podepsaná Kallem Rovanperou 
Cena 10: Rukavice týmu ŠKODA Motorsport podepsané Janem Kopeckým 
 
 
6. Další důležité podmínky 
• Pořadatel má výhradní právo určit přesné specifikace výher, pokud jde o jejich distribuci vítězům 
a obsah. Zobrazení výher v propagačních materiálech je zakázáno. Pořadatel není zodpovědný za 
jakékoliv škody, které účastníkovi vznikly použitím výhry. 
• Účastníci nemají právo požadovat peněžní či jiné kompenzace namísto výhry. Pořadatel není 
povinen k žádnému plnění směrem k účastníkům soutěže a účastníci nemají nárok na jakékoliv 
plnění od pořadatele, kromě toho, které je zde výslovně specifikováno. Pořadatel není zodpovědný 
za kvalitu cen doručených třetími stranami. Zodpovědnost za způsobené defekty je nutno 
vyvozovat přímo u těchto dodavatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ceny dle vlastního 
uvážení. 
• Účastník může být ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel zjistí nebo získád důvodné podezření, 
že se účastník nebo jiné osoby jemu napomáhající dopustil podvodu, aby získal ceny, nebo se 
dopustil neférového jednání nebo jednání v nesouladu s účastníkovou znalostí pravidel. 
• Pořadatel není zodpovědný za jakoukýkoliv problém při doručování zpráv nebo výher. Pořadatel 
není zodpovědný za chyby, které nastanou jako výsledek technických nebo komunikačních 
problémů. Pořadatel s konečnou platností rozhoduje o všech stížnostech či námitkách. Pořadatel 
si vyhrazuje právo bez kompenzace zkrátit, odložit, pozastavit nebo zrušit Soutěž, nebo 
jednostranně změnit jakákoliv pravidla v průběhu soutěže prostým oznámením takových změn na 
výše zmíněné webové stránce, kde je také možno nalézt platné a kompletní znění pravidel. 
• Tuto soutěž žádným způsobem nepořádá, nesponzoruje ani není spjata se společností Facebook 
a společnost Facebook za ni není zodpovědná. Všechny otázky, komentáře nebo stížnosti k této 
soutěži musí být směrovány na pořadatele a nikoliv společnost Facebook. 
• Tato soutěž se řídí platným právem České republiky, s výjimkou omezení daných zákony 
domovských zemí účastníků. 
• Organizátor tímto prohlašuje, že při soutěži nebudou používány žádné nefér obchodní praktiky a 
její právní režim je v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele, 634/1992 Sb. 
• Je zakázáno použít ceny jako náhradní díl pro jakékoliv vozidlo. 
• Cena bude udělena po podpisu patřičného formuláře. 
 


