Vytváříme inovativní koncepty na poli sportovního a event marketingu.

Pravidla pro uchazeče o titul Kouč Mattoni FreeRun 2016
1. Vyhlašovatel a pořadatel
Vyhlašovatelem projektu Mattoni FreeRun 2015 (dále jen „projekt“) je společnost Karlovarské
minerální vody, a.s., se sídlem: Horova 3, 360 21 Karlovy Vary, IČ: 14706725, DIČ: CZ14706725 (dále jen
„vyhlašovatel“).
Pořadatelem projektu je společnost Concept One, a.s., se sídlem U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1, IČ:
26717981, DIČ: CZ26717981, tel: +420 725 293 147 (dále jen „pořadatel“).
2. Popis projektu
Cílem projektu Mattoni FreeRun je vytvořit v rámci České republiky síť běžeckých koučů v návaznosti na
konkrétní tréninkové trasy (freeruns). Úkolem koučů bude především poskytovat bezplatné tréninky
všem zájemcům a vytvářet v souvislosti s tréninky obsah na sociálních sítích a v aplikaci RunCzech.
Tímto způsobem chce vyhlašovatel podporovat rozvoj běhání a obecně zdravého životního stylu
v České republice.
3. Termín a místo konání projektu
Projekt probíhá od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016 na území České republiky, a to prostřednictvím
internetových stránek freeruns.mattoni.cz (dále jen „webové stránky projektu“).
4. Podmínky participace na projektu
Projektu se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem na území České
republiky, která:
a) se zaregistruje na webových stránkách projektu a vytvoří si vlastní uchazečský profil.
b) uvede úplné a pravdivé údaje o své osobě (v rozsahu požadovaném pořadatelem) a vyjádří
bezvýhradný souhlas s těmito pravidly, jakož i poskytnutím svých osobních údajů ve smyslu čl. 5
těchto pravidel.
Z účasti na projektu budou vyloučeni uchazeči (viz definice níže), jejichž účast na projektu:
a) nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech;
b) odporuje dobrým mravům;
c) bude jakýmkoli způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky,
občanského soužití nebo bude v rozporu s obecně závaznými předpisy;
d) bude zahrnovat referenci na konkurenční produkty k produktům vyhlašovatele,

Do projektu se může každý uchazeč přihlásit pouze jednou.
5. Mechanismus výběru
Zájemce o účast v projektu si na webových stránkách projektu vytvoří svůj uchazečský profil (dále jen
„uchazečský profil“). Současně v rámci své registrace do soutěže uvede své jméno, příjmení, e‐mail,
telefon a další údaje (dále „osobní údaje“) dle pokynů pořadatele. Vytvořením uchazečského profilu
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v souladu s těmito pravidly a pokyny na webových stránkách projektu vstupuje zájemce o účast do
projektu s možností výběru mezi kouči a stává se z něj uchazeč (dále jen „uchazeč“).
Uchazeč vkládá do svého uchazečského profilu text a fotografii, případně video, (dále jen „obsah
uchazečského profilu“) s cílem co nejefektivněji prezentovat kvalitu svých běžeckých schopností a
dovedností. Za obsah svého uchazečského profilu, včetně případného zásahu do práv třetích osob, nese
výlučnou odpovědnost uchazeč.
Odborná porota vybere na základě obsahu uchazečských profilů ze všech přihlášených uchazečů celkem
58 uchazečů. Těchto 58 uchazečů vybraných odbornou porotou se může zúčastnit akce Certifikační den.
O termínu akce budou uchazeči informováni e‐mailem nejpozději do poloviny května. Součástí
Certifikačního dne bude společný běžecký trénink.
Všichni uchazeči vybraní pro účast na Certifikačním dni a zveřejnění podle předchozí věty na webových
stránkách projektu jsou povinni svou účast na Certifikačním dni obratem pořadateli potvrdit
(telefonicky, e‐mailem). Nebude‐li tato povinnost ze strany uchazeče splněna nejpozději do týdne od
začátku akce, je pořadatel na základě doplňující volby poroty oprávněn takového uchazeče nahradit
jiným uchazečem. Uplynutím této doby pozbývá původně zveřejněný uchazeč právo se Certifikačního
dne zúčastnit.
Těchto 58 uchazečů bude na Certifikačním dni absolvovat společný běžecký trénink. Porota bude
průběžně hodnotit výkony uchazečů na tomto tréninku. Na konci Certifikačního dne oznámí porota 29
nejlepších uchazečů (bez určeného pořadí), kteří získají možnost stát se kouči Mattoni FreeRun 2016.
Náplní funkce kouče bude pořádání běžeckých tréninků pro začínající běžce na pravidelné bázi. Dále
vytváření obsahu na sociálních sítích v souladu s pokyny pořadatele.
Kouč je dále povinen řídit se souborem pravidel definovaných pořadatelem.
6. Odměna
Odměnou pro 29 vybraných uchazečů je zejména možnost získat status Kouč Mattoni FreeRun. Součástí
této odměny bude mj. závazek vyhlašovatele poskytnout vybraným uchazečům materiální plnění
v podobě běžeckého vybavení a pitného režimu.
Uchazeč nemůže požadovat peněžité ani jiné plnění výměnou za uvedenou odměnu, ani nemá nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto
pravidlech. Za případné vady předaných odměn odpovídá vyhlašovatel podle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.
7. Náklady a odpovědnost za újmu
Vyhlašovatel ani pořadatel v žádném případě neodpovídají za případná zranění v průběhu
Certifikačního dne, ani za zranění vzniklá v průběhu tréninků či jiné škody vzniklé v souvislosti s účastí
na projektu.
Uchazeč prohlašuje, že se projektu účastní na vlastní zodpovědnost a že mu jeho zdravotní kondice
umožňuje se projektu účastnit.
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Uchazeč není oprávněn vymáhat po vyhlašovateli ani pořadateli jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti
s účastí na projektu jako např. cestovní výdaje atp.
8. Osobní údaje
Poskytnutím osobních údajů uděluje uchazeč souhlas pořadateli a vyhlašovateli (v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. v platném znění) s jejich správou, zpracováním a uchováním za účelem realizace
projektu, zejména předání odměn a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele a/nebo
vyhlašovatele, a to na dobu trvání projektu a dalších 5 let po jeho ukončení.
Pořadatel a/nebo vyhlašovatel jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje
uchazeče. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uchazeč má právo svůj souhlas odvolat, a to
písemnou formou na adresu sídla pořadatele a/nebo vyhlašovatele (podle toho, vůči kterému z těchto
subjektů hodlá uchazeč svůj souhlas odvolat), 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
likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo‐li jednáním
správce porušeno právo uchazeče na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na
ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a/nebo vyhlašovateli
(podle toho, vůči kterému z těchto subjektů uchazeč svůj souhlas odvolává).
9. Autorská práva
Uchazeč svojí účastí na projektu uděluje pořadateli a vyhlašovateli souhlas s bezúplatným využitím
obsahu uchazečského profilu v jeho původní nebo pořadatelem a/nebo vyhlašovatelem upravené
podobě, jakož i se spojením obsahu uchazečského profilu s jiným dílem či jeho zařazením do
souborného díla a následným bezúplatným užitím takto spojených děl či takto vzniklého souborného
díla pořadatelem a/nebo vyhlašovatelem, to vše v jakékoliv technické podobě, bez omezení množství,
území a času, způsobem dle uvážení pořadatele a/nebo vyhlašovatele, a to jak v souvislosti s projektem,
tak i k jiným marketingovým účelům pořadatele a/nebo vyhlašovatele. Uchazeč zejména souhlasí
s šířením obsahu uchazečského profilu na webových stránkách projektu, v rámci sociální sítě Facebook i
jinde na internetu, s užitím obsahu uchazečského profilu k výrobě propagačních materiálů jakéhokoliv
druhu pořadatele a/nebo vyhlašovatele a s následným šířením těchto materiálů obvyklými
marketingovými způsoby (tisk, internet apod.). Uchazeč dále svojí účastí na projektu souhlasí s tím, že o
uvedení autorství při výše uvedených užitích obsahu uchazečského profilu rozhodne pořadatel a/nebo
vyhlašovatel, tj. návrh bude možné užít i bez uvedení autorství.
Vytvořením obsahu uchazečského profilu uchazeč potvrzuje, že tento je jeho vlastním dílem, a
odpovídá za to, že jeho poskytnutím do projektu nejsou porušena autorská, osobnostní, průmyslová
nebo jiná práva třetích osob. V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že
poskytnutím obsahu uchazečského profilu do projektu jsou porušena práva třetích osob, je pořadatel
oprávněn uchazeče z projektu vyloučit a v případě, že již byla předána odměna, může vyhlašovatel
žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost uchazeče k náhradě škody pořadateli a/nebo
vyhlašovateli.
Vše výše uvedené se vztahuje na obsah uchazečského profilu jako celek i na jakoukoliv jeho část.
10. Osobnostní práva uchazečů vybraných pro účast na Certifikačním dni
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Svou účastí na Certifikačním dni uděluje uchazeč souhlas vyhlašovateli s bezúplatným pořízením jeho
audiovizuálních či obrazových záznamů z průběhu Certifikačního dne a jejich následným využitím pro
účely reklamy a vztahů s veřejností (PR), a to ve vztahu k prodeji, distribuci a propagaci výrobků a
značky Mattoni, nejen po dobu trvání projektu, ale až do okamžiku uplynutí 5 let od jeho skončení.
Uchazeč zároveň bere na vědomí, že vyhlašovatel může práva uvedená v tomto odstavci využívat ve
všech obchodních, resp. distribučních kanálech, přičemž může na takto získané reklamní a propagační
materiály umístit i loga svých obchodních partnerů (např. významných prodejců výrobků Mattoni či
partnerů vyhlašovatele), nebo k umístění těchto materiálů využít dle svého uvážení prostory svých
obchodních partnerů, obojí však pouze v takovém rozsahu, v jakém bude toto zahrnutí specifické pro
kampaň vyhlašovatele a pokud takovéto užití nebude přímou propagací těchto partnerů uchazeči na
materiálech zachycenými.
11. Společná a závěrečná ustanovení
Uchazeč vyjádří souhlas s pravidly projektu a vstupuje do něj vytvořením profilu v souladu s těmito
pravidly a dle pokynů na webových stránkách projektu.
Vyhlašovatel ani pořadatel neodpovídají za technické poruchy či výpadky sítě nebo zařízení v rámci sítě
nebo zařízení sloužící ke zpracování a vyhodnocování předávaných informací.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání projektu pozměnit či doplnit pravidla projektu
či projekt zrušit, to vše i bez udání důvodu. Takový úkon je účinný uveřejněním na webových stránkách
projektu.
Uchazeč bude z projektu vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
podvodné nebo nekalé jednání ze strany uchazeče či jiné osoby, která dopomohla danému uchazeči
k získání titulu kouče, případně jednání, které je v rozporu s pravidly projektu.
Vymáhání účasti v projektu či odměny z projektu právní cestou je vyloučeno.
Projekt a vztahy mezi uchazečem, vyhlašovatelem a pořadatelem v těchto pravidlech výslovně
neuvedené se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního
práva soukromého.
Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 3. 2016 a k nahlédnutí na webových stránkách projektu.
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