
Pravidla soutěže a giveaway
OSTRAVA CHAMPIONSHIP

Strana účastníka:
Účastí soutěžích na Ostrava Championship Giveaway, prostřednictvím platform Facebook,
Twitch.tv či Instagram souhlasí soutěžící s následujícími podmínkami:

1. Soutěžící splňuje legální podmínky své země pro účast na jakýchkoliv soutěžích,
které mohou vyústit ve finanční či hmotnou odměnu, a je tedy schopen si odměnu
převzít.

2. Soutěžící se do soutěže přihlásil dobrovolně a přebírá veškerou odpovědnost za
výroky, které v rámci soutěže vznese, jakožto i za důsledky, které z nich mohou
vyplynout.

3. Soutěžící se zavazuje v případě výhry potvrdit pravdivě obdržení či neobdržení výhry
společnosti Ostrava Championship do týdne od očekávaného termínu doručení.

4. Soutěžící svou účastí potvrzuje, že splnil veškeré požadavky, které jsou uvedeny v
rámci konkrétní soutěže.

5. Soutěžící potvrzuje, že nebyl v rámci konkrétní soutěže jakkoliv zvýhodněn, ať už
předčasným informováním, tak například dohodou s ostatními soutěžícími.

6. Soutěžící se zavazuje, že v rámci 72 hodin po zveřejnění výsledků kontaktuje v
případě svého vítězství Ostrava Championship ohledně své odměny, veškerá
komunikace bude probíhat:

a. v českém nebo slovenském jazyce,
b. bez použití vulgarit,
c. soukromě (bez jakéhokoliv zveřejňování konverzace některou ze

zúčastněných stran),
d. věcně (veškerá komunikace bude probíhat čistě za účelem předání ceny).

7. Soutěžící se zavazuje převzít v případě výhry plnou zodpovědnost za stav odměny
ihned po jejím obdržení.

8. Soutěžící svou účastí potvrzuje, že není zabanován z účasti v jakékoliv z aktivit
provozovaných společností Ostrava Championship.

9. Soutěžící svou účastí potvrzuje, že má zájem o kteroukoliv z potenciálních cen, které
může v rámci slosování či jiné formy soutěže vyhrát.

10. Soutěžící se v případě vítězství zavazuje převzít svou výhru při nejbližší možné
příležitosti.

11. Soutěžící se v případě hmotné výhry zavazuje:
a. podílet na poštovném placeném společností Ostrava Championship, které

bude převyšovat hodnotu 200 Kč (8 €), pokud není s partnerem soutěže
domluveno jinak.



b. v případě, že to situace jinak neumožňuje a poštovné převyšuje 200 Kč (8 €),
se s Ostrava Championship domluvit na náhradním plnění.

12. V případě nesplnění některého z předchozích pravidel může být soutěžící potrestán
prostřednictvím jednoho či více z následujících prostředků:

a. vyplacení plné monetární hodnoty odměny či poštovného společnosti Ostrava
Championship;

b. zákaz účasti na kterékoliv ze soutěží provozovaných společností Ostrava
Championship;

c. předání výhry jinému soutěžícímu;
d. nahlášení za porušování pravidel v rámci používané platformy.

Strana organizátora:
Společnost Ostrava Championship se vytvořením soutěže zavazuje:

1. Vydat veškeré odměny avizované v rámci konkrétní soutěže.

2. Komunikovat s hráči během 72 hodin po oznámení vítězů, veškerá komunikace bude
probíhat:

a. v českém nebo slovenském jazyce,
b. bez použití vulgarit,
c. soukromě (bez jakéhokoliv zveřejňování konverzace některou ze

zúčastněných stran),
d. věcně (veškerá komunikace bude probíhat čistě za účelem předání ceny).

3. Rozhodovat o výsledcích férově, nestranně, bez jakýchkoliv předpokladů či
diskriminace vůči hráčům, kteří splňují podmínky pro účast.

4. Zveřejnit u soutěže veškeré požadavky, pravidla a podmínky, mimo těch
poznamenaných v tomto dokumentu.

5. Kontrolovat, zda hráči splnili podmínky soutěže, včetně podmínek uvedených v tomto
dokumentu

6. Zveřejnit výsledky soutěže nejpozději do 14 dnů po termínu jejího ukončení.

7. Chovat se k soutěžícím s respektem a úctou, která jim náleží.

8. Vytvářet soutěže nediskriminačně vůči komukoliv, kdo splňuje podmínky uvedeny v
tomto dokumentu.

9. Nepoužívat v rámci soutěží jakékoliv vulgarity.

10. V případě porušení některého z předchozích pravidel přistoupí společnost Ostrava
Championship k jednomu či více z následujících kroků:

a. znovuvyhlášení soutěže či jejích výsledků;
b. psaná omluva všem zainteresovaným soutěžícím;
c. finanční či hmotné odškodnění zainteresovaných soutěžících;
d. odvolání osoby odpovědné za porušení pravidel z týmu Ostrava

Championship.


