
PRAVIDLA SOUTĚŽE „POKRÝVAČI SOBĚ“ 

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže 

Společnost Wienerberger s.r.o., se sídlem Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice 1, IČ: 

00015253, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 

C, vložka 27563 (dále jen „pořadatel“) pořádá soutěž „POKRÝVAČI SOBĚ“. 

Soutěž bude probíhat v období od 7. 3. 2022 do 21.3.2022 („soutěžní období“). 

2. Pravidla soutěže 

Tato úplná pravidla soutěže jsou zpřístupněna po celou dobu soutěžního období v místě konání 

soutěže a dále pak na webových stránkách pořadatele soutěže tps.tondach.cz. 

3. Komu je soutěž určena? 

Tato soutěž je určena všem fyzickým a právnickým osobám, které se řádně přihlásily do 

soutěže „TONDACH Pálená střecha 2021“ pořádané pořadatelem soutěže, a které obdrží písemnou 

pozvánku do soutěže, zaslanou prostřednictvím emailové adresy, kterou mají registrovanou v 

databázi pořadatele (dále „registrovaná emailová adresa“). 

4. Jak se soutěže platně zúčastnit? 

Každý, kdo se bude chtít zúčastnit hlasování v soutěži, se musí v průběhu soutěžního období přihlásit 

na webovou stránku soutěže https://tps.tondach.cz, a to pod registrovanou emailovou adresou a za 

použití přístupového hesla, které získá od pořadatele soutěže. Na webové stránce soutěže pak musí v 

průběhu soutěžního období ohodnotit práci konkurenčních soutěžících tím, že bude hlasovat pro 

nejlépe realizovanou střechu v kategoriích: 

▪ Rodinné domy a obytné stavby 

▪ Historické stavby 

▪ Veřejně prospěšné stavby 

Hlasující je oprávněn udělit pouze jeden hlas v každé z výše uvedených kategorií. Hlasující není 

oprávněn hlasovat pro svoji vlastní realizaci. Ze soutěže budou bez dalšího vyřazeny hlasy, při jejich 

udělení budou porušena pravidla soutěže. 

Do této soutěže budou zapojeny realizace, které prošly základní kontrolou správného technického 

provedení. Wienerberger s.r.o. si vyhrazuje právo nesprávně provedené střechy ze soutěže vyloučit. 

5. Výhry 

Do této soutěže byly vloženy následující výhry: 

▪ pro výherce kategorie Rodinné domy a obytné stavby – 3 litry slivovice 

▪ pro výherce kategorie Historické stavby – 3 litry slivovice 

▪ pro výherce kategorie Veřejně prospěšné stavby – 3 litry slivovice 

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže 

stanoveno. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výher se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

https://tps.tondach.cz/pravidla/


6. Výherce 

Výhercem v soutěži se stane ten soutěžící, jehož realizace střechy získala nejvíce bodů od hlasujících 

v příslušné kategorii. V případě rovnosti hlasů rozhodne zástupce pořadatele svým hlasem. Výherci v 

jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni na slavnostním vyhlášení výherců soutěže Pálená střecha 

2021. Výhry budou výhercům předány v místě vyhlášení výsledků soutěže nebo dodatečně 

prostřednictvím oblastních manažerů Tondach. V případě, nezúčastní-li se výherce nebo jeho 

oprávněný zástupce vyhlašování výherců soutěží, bude tento kontaktován prostřednictvím emailové 

adresy zástupci pořadatele nebo organizátora ve lhůtě 10 dnů po vyhlášení, za účelem sjednání 

podmínek předání výhry. 

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 

odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty 

třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. 

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti 

či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. 

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny 

telefonního čísla či emailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas 

oznámena. Pořadatel není odpovědný za ztrátu či poškození výher zasílaných prostřednictvím České 

pošty či jiným způsobem. 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Hlasováním v soutěži POKRÝVAČI SOBĚ každý účastník, fyzická osoba (samostatný podnikatel nebo 

zástupce soutěžící právnické osoby): 

a) potvrzuje pořadateli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, 

souhlas s užitím své e-mailové adresy a telefonního čísla pro obchodní a marketingové účely, 

zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; 

b) uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa (ulice, č.p./č.e., PSČ, obec), telefonní číslo, e-

mailová adresa pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; v případě, že 

se stane výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, bydliště (obec, ulice, č.p./č.e., 

PSČ), ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje 

souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i 

prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní 

údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním 

údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále 

práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a 

právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci, jakož i právo na omluvu, 

peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo 

soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání 

souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další 

účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním; 



c) stane-li se výhercem, dává pořadateli v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, 

souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i 

zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených 

pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční 

účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými 

způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do 

souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, 

množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí 

osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne; 

V Českých Budějovicích, dne 3. 1. 2022 

 


