
PRAVIDLA A PRŮBĚH SOUTĚŽE DEK dětem – Kdo trénuje, vyhraje! 

 

Pořadatel a účastník 

 

1. Pořadatelem soutěže Kdo trénuje, vyhraje! (dále jen „Soutěž“) je společnost Stavebniny 

DEK a. s., se sídlem v Praze 10 – Malešice, 108 00, Tiskařská 257/10, IČO: 03748600, 

zapsaná v OR v oddíle B, vložka 20412 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen 

„Pořadatel“). 

 

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem, ani 

za ni Facebook neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete pořadateli, 

nikoliv Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být 

směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku. 

 

3. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Instagramem, 

ani za ni Instagram neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli, 

nikoliv Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být 

směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu. 

 

4. Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba (dále jen „Účastník“), která splní 

podmínky zařazení do Soutěže dané pravidly. Účastník nemusí být zákazníkem pořadatele. 

 

 

Trvání soutěže 

 

1. Pořadatel pořádá Soutěž s názvem „Kdo trénuje, vyhraje!“ v termínu od 1. 6. 2021 do 30. 6. 

2021 včetně. 

 

2. Soutěž probíhá výhradně na území České republiky. 

 

 

Podmínky zařazení do soutěže 

 

1. Soutěže se mohou účastnit fotbalové týmy s hráči do 14 let amatérské i profesionální. 

 

2. Podmínkou účasti v Soutěži je vložení příspěvku na vlastní facebookový/ instagramový 

profil nebo profil klubu s unikátním hastagem #DEKDETEM21 (dále jen „Unikátní hastag“) 

a názvem klubu. 

 

3. Příspěvek musí být ve formě jednoho krátkého videa či jedné fotografie, které znázorňují 

fotbalový trénink (dále jen „Příspěvek“). Příspěvek nesmí být nahrán formou galerie 

fotografií (videí) ani jako Facebook stories nebo Instagram stories. 

 

4. Příspěvek může sdílet pouze osoba starší 18 let, která k němu vlastní všechna práva. Rodič, 

vedoucí týmu nebo zástupce vedoucího týmu. 

 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo ze Soutěže vyloučit nevhodné Příspěvky. 

 

6. Přihlášením soutěžního příspěvku do Soutěže Účastník prohlašuje, že je autorem Příspěvku, 

že má vypořádaná veškerá práva s osobami, které jsou v něm vyobrazeny, a že disponuje 

veškerými právy k těmto fotografiím/ videu. Účastník Soutěže přihlášením fotografie/ videa  



do soutěže zároveň potvrzuje, že získal souhlas všech osob vyobrazených v soutěžním 

Příspěvku s jejich zařazením do „Kdo trénuje, vyhraje!“ a s jejich zveřejněním dle pravidel 

Soutěže, a že zveřejněním soutěžního příspěvku nemůže dojít k porušení osobnostních ani 

autorských práv účastníka a osob zachycených na fotografii/ videu. 

 

7. Soutěžní příspěvek nesmí porušovat platné zákony ČR (nesmí porušovat autorský zákon, 

obsahovat pornografii, atd.) a musí odpovídat platným pravidlům Soutěže společnosti 

Stavebniny DEK a. s. 

 

8. Soutěžní příspěvek musí obsahovat pouze jednu fotografii, nebo video 

 

9. Účet, ze kterého je přihlášení do soutěže a vložen soutěžní příspěvek musí být veřejný.  

 

 

Průběh soutěže název 

 

1. Každý Příspěvek s unikátním hastagem a názvem klubu v popisku Příspěvku se zobrazí na 

webové stránce www.dekdetem.cz, která všechny Příspěvky zobrazuje v souhrnné galerii 

(dále jen „Galerie“). 

 

2. Galerie slouží pouze pro zobrazování příspěvků. Dávat jim lajk je možné pouze na dané 

sociální síti (Facebook a Instagram). Galerie umožňuje prokliknout se do detailu k danému 

Příspěvku na příslušné sociální síti, kde je možné dát lajk. 

 

3. Galerie zobrazuje počet lajků na dané sociální síti. Počet lajků není zobrazován v reálném 

čase. Aktualizuje se jednou denně. 

 

4. Aktualizace Příspěvků v Galerii bude probíhat také jednou denně. 

 

5. Hlasuje se pouze pomocí lajků (to se mi líbí) přes Facebook a Instagram u Příspěvku, který 

sám Účastník nahrál. 

 

6. Pokud Účastník nenalezne svůj Příspěvek v soutěžní Galerii, je třeba, aby to neprodleně 

oznámil Pořadateli, který sjedná nápravu. Kontaktujte marketingové oddělení na: 

help.mkt@dek.cz 

 

Výhra 

 

1. Výherci budou stanoveni podle počtu lajků pod Příspěvkem a na základně osobního výběru 

patrona Soutěže Antonína Panenky (Cena Antonína Panenky). Vyhrává 10 příspěvků s 

největším počtem lajků a 1 výherce bude vybrán. 

 

2. Výhru získává výherce vždy pro tým, se kterým se zúčastnil Soutěže. 

 

3. Výhry jsou následující: Plakát Antonína Panenky s originálním podpisem, sada dresů NIKE, 

značkový fotbalový míč NIKE, fotbalový batoh značky NIKE, vak DEK. 

 

4. Pořadí výherců: 

 

Příspěvky s nejvíce lajků: 

10.–5. místo: 15× vak DEK 

4.   místo: 1× kompletní sada dresů NIKE (14 hráčů, 1 brankář) 

http://www.dekdetem.cz/


 + 15× plakát s podpisem Antonína Panenky 

3.   místo: 1× kompletní sada dresů NIKE (14 hráčů, 1 brankář) + 15× plakát s podpisem 

Antonína Panenky + 15× vak DEK 

2. místo: 1× kompletní sada dresů NIKE (14 hráčů, 1 brankář) + 15× plakát s podpisem 

Antonína Panenky + 15× míč NIKE 

1. místo: 1× kompletní sada dresů NIKE (14 hráčů, 1 brankář) + 15× plakát s podpisem 

Antonína Panenky + 15× míč NIKE + 15× fotbalový batoh NIKE 

 

Cena Antonína Panenky: 1× kompletní sada dresů NIKE (14 hráčů, 1 brankář) + 15× plakát 

s podpisem Antonína Panenky + 15× míč NIKE + 15× fotbalový batoh NIKE + 15× 

podepsaný dres NIKE Antonínem Panenkou 

 

5. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli. 

 

 

Vyzvednutí výhry 

 

1. O vyzvednutí výhry bude výherce informován pod svým Příspěvkem oficiálním 

facebookovým / instagramovým profilem Stavebnin DEK. Bude požádán, aby do soukromé 

zprávy pořadateli napsal, ve které prodejně Stavebnin DEK si může výhru vyzvednout. 

 

2. Výhry lze vyzvedávat pouze v prodejnách Stavebnin DEK v České republice. Seznam 

prodejen se nachází na www.dek.cz/kontakty. 

 

Souhlas s uchováváním osobních údajů 

 

Účastí v soutěži Účastník vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje tím dobrovolně svůj 

výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů (zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e- 

mailová adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže, a předání výher.  Osobní údaje nebudou 

využívány k dalším marketingovým účelům a po předání výher budou smazány. 

 

 

Další podmínky 

 

1. O reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.  

 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či 

jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že 

změnu vyhlásí na www.dekdetem.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla. 

 

3. Pořadatel je oprávněn kontrolovat u všech příspěvků plnění podmínek pro účast v Soutěži a 

v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o dalším postupu. Pořadatel má 

právo vyloučit Účastníka ze Soutěže v případě, že Účastník poruší pravidla, a to bez náhrady 

nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout. Případné námitky s 

průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto 

pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky 

podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. 

 

 

 

V Praze dne 29. 4. 2021 

http://www.dek.cz/kontakty

