
Pravidla soutěže společnosti Shell Czech Republic a.s. 

 

SHELL NA LEGENDÁCH 2018 

 

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE 

 

Pořadatelem a zadavatelem soutěže je společnost Shell Czech Republic a.s., se sídlem Antala Staška 

2027/77, 140 00 Praha 4, IČO: 15890554, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 690 (dále jen „pořadatel“). 

 

Organizátorem soutěže je společnost  edge event s.r.o., se sídlem Borského 663/4, 152 00 Praha 5, 

IČO: 017 43 821, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 211230 (dále jen „organizátor“). Organizátor nese veškerou odpovědnost za řádný 

průběh a organizaci celé soutěže. 

 

 

2. VYMEZENÍ A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

 

Tato pravidla upravují podmínky soutěže „SHELL NA LEGENDÁCH 2018“ (dále jen „soutěž“). Soutěž 

probíhá od 8. června do 30. června  2018 (dále jen „doba konání soutěže“).  

 

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

 

Soutěže se může zúčastnit jakákoli plně svéprávná fyzická osoba ve věku od 18 let (včetně), která 

splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které 

jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi nebo pořadateli, a osoby blízké těmto 

osobám. 

 

Účast v soutěži je dobrovolná a každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. 

 

Účastníci, kteří nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednají v rozporu s pravidly této soutěže, 

nebudou do soutěže zařazeni nebo z ní budou vyloučeni. 

 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE 

 

Soutěž je určena pro jednotlivce splňující podmínky účasti uvedené v článku 3. těchto pravidel, kteří 

navštíví motoristickou slavnost Legendy 2018, která se koná od 8. června do 10. června 2018 v areálu 

Výstaviště Praha a.s., Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00  Praha 7. Po správném zodpovězení kvízových 

otázek na dvou stanovištích pořadatele v areálu slavnosti Legendy 2018 získá  návštěvník slevový 

kupón na paliva Shell V-Power. V případě jeho uplatnění do 30.6.2018 na čerpací stanici Shell v České 

republice má takový návštěvník  možnost zapojit se do soutěže o hodnotné výhry.  



Na každém ze dvou stanovišť pořadatele  v areálu slavnosti Legendy 2018 (Pavilón budoucnosti  

a Shell Aréna) musí návštěvník zodpovědět správně kvízové otázky na interaktivní obrazovce.  

Při správném zodpovězení kvízových otázek obdrží na daném stanovišti žlutý, resp. červený žeton.  

U východu z areálu slavnosti Legendy 2018 ve stanu Shell odevzdá oba žetony (tj. žlutý a červený)  

a výměnou za ně získá kupón na slevu na pohonné hmoty Shell V-Power při natankování minimálně 

30 litrů těchto pohonných hmot. Pokud použije získaný kupón na kterékoliv čerpací stanici Shell 

v České republice do 30.6.2018 a zašle nejpozději do půlnoci 30.6.2018 na emailovou adresu 

legendy@edge-event.cz fotku nebo sken účtenky vztahující se k nákupu paliv Shell V-Power, při němž 

byl použit kupón na slevu získaný shora uvedeným způsobem na slavnosti Legendy 2018, bude 

automaticky zařazen do slosování o hodnotné výhry.  

 

 

5. VÝBĚR VÝHERCŮ SOUTĚŽE 

 

Výherci budou vybráni náhodným výběrem, který provede organizátor,   z  emailů došlých na adresu  

legendy@edge-event.cz v souladu s článkem 4. těchto pravidel, nejpozději dne 2.7.2018. U každého 

emailu organizátor ověří, zda zaslaná fotka, resp. sken účtenky splňuje podmínky uvedené výše.   

V případě, že některá z účtenek nebude tyto podmínky splňovat,  bude proveden další náhodný výběr 

dalšího výherce. Celkem bude náhodným výběrem vybráno deset výherců.  

 

 

6. VÝHRY 

 

Organizátor  rozdělí celkem 10 výher – jednu hlavní výhru a 9 vedlejších výher. Výherce vybraný 

z došlých emailů jako první v pořadí získá hlavní výhru,  ostatních devět výherců získává vedlejší 

výhru.  

 

Hlavní výhrou  je  zážitek na Velké ceně Maďarska pro dvě osoby. Výherce získá výjimečnou možnost 

nahlédnout v paddocku do technologického partnerství mezi značkami Shell a Scuderia Ferrari  

ve formuli 1 během závodního víkendu při Velké ceně Maďarska, která proběhne na závodním 

okruhu Hungaroring o víkendu 27.-29. července 2018. Součástí hlavní výhry jsou vstupenky pro dvě 

osoby na tuto Velkou cenu Maďarska. Doprava na místo závodu a zpět není součástí hlavní výhry.  

 

Výherci na druhém až desátém místě pak získají vedlejší výhru, kterou je víkendová vstupenka  

pro dvě osoby na závody Ferrari Challenge, které se budou konat na Autodromu Brno o víkendu 20.-

21. července 2018.  Doprava na místo závodu ani zpět není součástí vedlejší výhry. 

 

 

7. INFORMACE O VÝHŘE,  UPLATNĚNÍ VÝHRY A DORUČENÍ VÝHRY 

 

Informace o výhře konkrétní výhry  bude výherci zaslána  v ten samý den, ve kterém byl výherce, 

resp. jím zaslaný email vybrán náhodným výběrem, a to na emailovou adresu, ze které byl zaslán 

sken nebo fotografie účtenky. 
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Výherce bude pro účely doručení, resp. předání výhry  kontaktován elektronicky na obdržený email  

a bude vyzván organizátorem, aby sdělil své jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a adresu 

k zaslání výhry, a to pro účely předání, resp. zaslání výhry. Organizátor provede celkem dva pokusy 

kontaktování emailem. Pokud neobdrží odpověď včetně požadovaných údajů do 48 hodin  

od odeslání druhého z emailů, zaniká nárok na získání výhry.  V případě, že se uvedeným postupem 

nepodaří předat příslušnému výherci hlavní výhru, je organizátor oprávněn (nikoliv však povinen) 

učinit ještě další náhodný výběr dalšího výherce (i opakovaně do úspěšného předání hlavní výhry),  

to vše při dodržení pravidel a podmínek stanovených pro první náhodný výběr výherce hlavní výhry.  

 

Výhry budou doručeny výhercům na platnou adresu na území České republiky, a to nejpozději  

do pátku 13. července 2018. V případě, že se výherce nezdržuje na území České republiky, je možné, 

aby za něj příslušnou výhru převzal na platné adrese na území České republiky zástupce, kterému 

výherce udělí pro tento účel plnou moc. V případě, že se nepodaří doručit nebo předat některému 

výherci výhru, zaniká nárok takového výherce na získání výhry. Organizátor ani pořadatel neručí  

za ztrátu, poškození nebo nedoručení výhry výherci. 

 

Účast v soutěži  ani výhry  není možné vymáhat právní cestou a výhry nelze alternativně poskytnout  

v penězích.  

 

 

8. OSOBNÍ ÚDAJE 

 

Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že jeho emailová adresa, z níž byl odeslán email obsahující 

fotku či sken příslušné účtenky, bude zpracovávána pořadatelem jakožto správcem osobních údajů 

pro účely jeho účasti v soutěži, včetně případného oznámení a poskytnutí výhry.  V případě, že  

se soutěžící stane výhercem některé z výher a sdělí své kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, 

číslo mobilního telefonu a adresa, budou tyto osobní údaje zpracovávány pořadatelem jakožto 

správcem osobních údajů pro účely doručení výhry.  Soutěžící bere na vědomí, že má práva 

vyplývající z právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zejména má právo požádat  

o přístup ke svým osobním údajům (tzn. má právo požádat pořadatele o informaci o zpracování svých 

osobních údajů k výše uvedenému účelu). Dále může soutěžící požadovat od pořadatele vysvětlení, 

domnívá-li se, že dochází  k nezákonnému zpracování jeho osobních údajů, a vyzvat pořadatele  

k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů. Soutěžící  dále bere na vědomí, že pořadatel 

pověřil organizátora  zpracováním shora uvedených osobních údajů. Osobní údaje budou takto 

zpracovávány  po dobu určitou do naplnění posledního ze shora uvedených účelů. 

 

Pro získání dalších informací o zpracování osobních údajů soutěžících je možné kontaktovat 

Zákaznický servis Shell na dotazy-cz@shell.com. V případě problémů  nebo stížností ohledně 

zpracovávání Vašich osobních údajů  se  soutěžící může obrátit na pověřence pro ochranu osobních 

údajů skupiny Shell  na emailové adrese  Privacy-Office-SI@shell.com nebo adrese  Shell International 

B.V.,  Chief Privacy Office, PO Box 162, 2501 AN, Haag, Nizozemí. Dozorovým orgánem je Úřad  

pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00. 

 

Na vyžádání organizátora nebo pořadatele výherce musí udělit výslovný souhlas s případným 

bezplatným zveřejněním obrazových, zvukových nebo obrazově zvukových záznamů (audio, video, 
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fotografie, písmo, hlas) ve sdělovacích prostředcích a v marketingových materiálech a na webových 

stránkách pořadatele. 

 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 

 

Pořadatel  si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže včetně změny doby jejího trvání, 

včetně změny výher, či soutěž kdykoliv ze závažného důvodu ukončit bez náhrady, a to s okamžitou 

účinností. 

 

Organizátor ani pořadatel soutěže nejsou odpovědni za jakékoliv technické problémy vzniklé 

v souvislosti s účastí v soutěži (především nepřesnost vyplněných údajů). 

 

Organizátor ani pořadatel neodpovídají za žádné škody způsobené přípravou či prováděním 

jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. 

 

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit 

soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným 

jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této 

soutěže,  v případě, kdy soutěžící nedodržuje v soutěži pokyny organizátora a pořadatele, a v případě, 

že se na straně soutěžícího vyskytnou závažné důvody, které narušují nebo znemožňují řádný  průběh 

soutěže . Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. 

 

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

 

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je 

Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2.  

 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním 

řádem České republiky. 

 

Tato pravidla jsou k dispozici na www.shell.cz a po dobu konání motoristické slavnosti Legendy 2018  

také na dvou stanovištích pořadatele. 

 

V Praze dne 1. 6. 2018  

http://www.shell.cz/

