Úplná pravidla soutěže “Smashing Four turnaj v Zetku”

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je Geewa a.s., se sídlem Sokolovská 366/84, Praha - Karlín, IČ:
25617036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. B
18480 (dále jen “pořadatel”)
2. Termín a místo konání
Turnaj proběhne dne 22.9. 2018 od 14:00 hodin v prostorách kavárny Zetko., která se nachází
ve 3. patře Obchodního domu Kotva, na adrese Náměstí republiky 656/8, 110 00 Praha 1.
3. Podmínky účasti v turnaji
Turnaje se může zúčastnit každý, kdo:
- Provede předběžnou registraci prostřednictvím online formuláře na adrese
https://goo.gl/forms/gdlJwgLP0HhyS6Dt1, kde musí vyplnit svoji herní přezdívku a unikátní
ID číslo, a také udělit souhlas se zpracováním uvedených údajů pro účely organizace
turnaje
- Provede osobně registraci v den konání turnaje, na místě konání turnaje. Registrace
budou probíhat od 13:30 hod. do 14:30 hod. a její součásti je i souhlas soutěžícího
s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů, a jejich použitím pro marketingové a
PR účely Pořadatele
- Soutěžící musí mít vlastní zařízení, s nainstalovanou aplikací Smashing Four. Pro účast
v turnaji je nutné, aby měl účastník ve hře úspěšně ukončený úvodní tutoriál.
Kapacita turnaje je 160 míst. V případě nenaplnění této kapacity je Pořadatel oprávněn povolit
účast i zájemcům, kteří neprovedli předběžnou registraci, v případě, že splní ostatní podmínky.
Pořadatel je oprávněn účast v soutěži odmítnout i bez udání důvodu.
Soutěžící se turnaje účastní sám za sebe, není povoleno ve hře užívat pomoci další osoby.
Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, či bude mít oprávněné
podezření na podvodné nebo nekalé jednání ze strany některého z účastníků turnaje, či jiné
osoby, která by mohla dopomáhat danému účastníkovi k získání výhry.
4. Průběh konání turnaje
Hráčům bude udělen náramek s unikátním číslem, které bude sloužit k zjednodušení jejich
identifikace pro účely párování se soupery a začleňování do turnajových skupin.

Formát turnaje
Hráči budou rozděleni do skupin, na základě kterých se ve hře přihlásí do určitého klanu,
ve kterých bude probíhat skupinová vyřazovací část hraním klanových soubojů. Každému hráči
bude přidělen soupeř, se kterým se utká na dva vítězné zápasy. Hráč, který prohrál, z turnaje
vypadává. Vítěz postupuje do dalšího kola, až ve skupině zůstanou nejlepší hráči - vítězové
skupin.
Vítězové každé ze skupin se utkají v druhé vyřazovací části, která bude probíhat v určeném
klanu, hraním klanových soubojů. Každému hráči přidělen soupeř, se kterým se utká na dva
vítězné zápasy. Hráč, který prohrál, z turnaje vypadává. Vítěz postupuje do dalšího kola.
Semifinále se budou účastnit čtyři hráči. Vítězové ze semifinále postupují do finále, kde se utkají
o první a druhé místo, poražení hráči ze semifinále se utkají o třetí a čtvrté místo. I tyto utkání
se budou hrát na dva vítězné zápasy.
V případě účasti lichého počtu hráčů postoupí potřebný počet hráčů, náhodně vylosovaných
počítačem přímo do dalšího kola.
Každý soutěžící si v rámci jednoho utkání na dva vítězné zápasy vybere arénu, ve které se
zápas bude odehrávat, a to v rozsahu arén, které mají odemčené oba soutěžící. Pokud dojde k
třetímu zápasu, bude se odehrávat v aréně Farma.
Hráči si mohou mezi zápasy obměňovat balíček.
Vyhrazujeme si právo formát turnaje měnit kdykoliv v jeho průběhu.
Soutěžící budou na turnaji používat svých vlastních zařízení, s výjimkou semifinálové a finálové
části, kdy budou semifinalisti a finalisti k zápasům používat zařízení Pořadatele, na kterých
budou mít k dispozici odemčené všechny v době konání turnaje dostupné hrdiny.
Výhercem turnaje bude účastník, který v souladu s pravidly turnaje porazí ostatní účastníky.
Účastníci provedením registrace udělují souhlas s pořizováním fotografií a audiovizuálních
záznamů, a jejich použitím pro marketingové a PR účely Pořadatele. Turnaj bude živě vysílán
prostřednictvím
herní
streamovací
služby
Twitch.tv,
na
kanálu
pořadatele
https://www.twitch.tv/smashingfour.
5. Ceny
V soutěži je celkem 16 výher, které budou rozděleny mezi prvních deset nejúspěšnějších
soutěžících následovně:
- První místo získá turnajový pohár, mobilní telefon Xiaomi Mi A2 64GB LTE a power
banku Xiaomi Power Bank 5000 mAh

-

Druhé místo získá medaili, dvě poukázky na 1000 Kč do internetového obchodu Alza.cz
a Power banku Xiaomi Power Bank 5000 mAh
Třetí místo získá medaili, poukázku na 1000 kč do internetového obchodu Alza.cz a
Power banku Xiaomi Power Bank 5000 mAh
Čtvrté až desáté místo získá Power banku Xiaomi Power Bank 5000 mAh

Ceny budou předány výhercům v rámci slavnostního vyhlašování výsledků po skončení
soutěže. V případě nedostavení se k vyzvednutí výhry tato přepadá v prospěch Pořadatele.
6. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje zadané soutěžícím v rámci registrace do soutěže a to zejména jejich herní
přezdívka a identifikační číslo budou použity pro účely organizace a realizace turnaje a to po
dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.
Na místě konání turnaje bude Pořadatel pořizovat audiovizuální záznamy, které budou sloužit
pro marketingové a PR účely Pořadatele, zejména na sociálních sítích. Udělení písemného
souhlasu s pořizováním těchto záznamů jednou z podmínek účasti v soutěži. Zpracování
osobních údajů bude prováděno na základě souhlasu subjektu údajů, a to zejm. zpracování
osobních údajů výherců soutěže (konkrétně jména, herní přezdívky a zachycení podoby formou
fotografie a videa) bude užito pro účely uveřejnění informace o výherci a marketingové a PR
účely Pořadatele.
U zpracování osobních údajů na základě souhlasu může tento souhlas soutěžící kdykoliv
odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby
odvolání souhlasu se zpracováním.
7. Další podmínky soutěže
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel
není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou
uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami.
Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich
dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.
Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost
technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti
se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro
soutěžící, ani za poškození a škody na vybavení účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí
v soutěži pořadatel.
Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.
Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící

porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením
mohla soutěžícímu vzniknout.
Úplné
znění
pravidel
je
k
dispozici
na
webových
stránkách
soutěže
http://corporate.geewa.com/smashing-four-turnaj-v-zetku/. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi
komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla
jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně soutěže
je možné zasílat na soutěžní e-mail: contest@geewa.com.
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 není odpovědný
za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů,
resp. mobilních dat.

