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PRAVIDLA SOUTĚŽE finančně-vzdělávacího programu „Abeceda peněz České       
spořitelny“ (dále jen „soutěž“)  
 
1. POŘADATEL  
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782,              
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171             
(dále jen „pořadatel“)  
 
2. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

2.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba ve věku 6–18 let s 
doručovací adresou v České republice (dále jen „soutěžící“), který musí 
současně splnit další pravidla a podmínky soutěže, které budou pro 
aktuální soutěž vždy vypsané na webových stránkách 
www.abecedapenez.cz.  

 
2.2 Registrací na stránce www.abecedapenez.cz soutěžící potvrzuje souhlas  

s pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. Při jakémkoli porušení 
pravidel si pořadatel vyhrazuje právo soutěžícího ze soutěže vyloučit.  

 
3. SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ  
Soutěž probíhá v období od 1. 7. 2020 do 23. 8. 2020 (dále jen „soutěžní období“).                
Pořadatel vyhlásí soutěž ve středu 1. 7. 2020 v 9:00 hodin na stránkách             
www.abecedapenez.cz. Vyhodnocení bude probíhat na stránce www.abecedapenez.cz, a        
to vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od uzavření soutěže. Vítěze bude pořadatel také              
kontaktovat e-mailem nebo telefonem. 

 
4. PODMÍNKY SOUTĚŽE 

4.1 Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že potvrdí souhlas s pravidly na stránce 
www.abecedapenez.cz a dále: 

 
4.1.1 Splní soutěžní úkol, který obnáší jakékoli kreativní zpracování (např. kresbou, 

modelací či jinak) zveřejněného tématu na www.abecedapeněz.cz, a to podle 
konkrétního zadání pořadatele.  

 

http://www.abecedapenez.cz/
http://www.abecedapenez.cz/
http://www.abecedapenez.cz/
http://www.abecedapenez.cz/
http://www.abecedapenez.cz/


4.1.2 Po splnění soutěžního úkolu odešle soutěžní odpověď a vyplní všechny 
požadované údaje prostřednictvím online formuláře na stránce 
www.abecedapenez.cz. 

 
4.1.3.Každý soutěžící může do soutěže poslat pouze jednu fotografii. V případě           

zaslání více výtvorů do soutěže budou ostatní, později poslané, soutěžní úkoly           
smazány. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit soutěžní úkol (fotografii) do          
soutěže. 

 
5. VÍTĚZOVÉ A CENY 

5.1 Výhry jsou připraveny pro 3 náhodně vylosované soutěžící, kteří splní podmínky           
soutěže dle těchto pravidel a nebyli pořadatelem ze soutěže vyloučeni. Vždy           
bude pořadatelem vylosována 1 hlavní cena pro prvního vylosovaného         
soutěžícího (poukaz na služby) a 2 vedlejší ceny pro další vylosované soutěžící            
(např. poukazy, předplatné, elektronika, knihy a jiné). Konkrétní podobu výhry          
uvede pořadatel na www.abecepenez.cz.  

 
5.2 Podmínkou pro získání hlavní výhry je podpis Dohody o svolení k užití            

osobnostních prvků výherce soutěže. V případě, že je vítězi méně než 18 let, je              
nezbytný písemný souhlas zákonného zástupce, že s výhrou souhlasí. V          
ojedinělých případech a po písemné (emailové komunikaci) může Pořadatel         
Dohodu o svolení k užití osobnostních prvků výherce soutěže nevyžadovat. 

 
5.3 V soutěži může odborná porota složená ze zástupců Pořadatele vybrat až pět           

soutěžících, kteří zaslali soutěžní úkol dle vyhodnocení poroty v nejlepším         
provedení (hodnotí se zejména kvalita a pracnost). Těchto pět soutěžících          
obdrží výhru v hodnotě do 2.000,-Kč. Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat v           
soutěži žádného vítěze. 

 
6. PŘEDÁNÍ VÝHRY 
Pokud nebude možné se z jakéhokoli důvodu spojit s vítězem soutěže na kontaktním             
e-mailu nebo telefonu v průběhu 5 pracovních dní do konce soutěžního období, pak právo              
vítěze na výhru zaniká. Výhry budou zaslány vždy po dohodě s výhercem na adresu bydliště               
kurýrní službou, a to na náklady pořadatele. 

 
7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Pořadatel soutěže zná u všech soutěžících jejich emailovou adresu a telefonní kontakt, tedy             
údaje, které nevedou k přímé identifikovatelnosti hráče. Emailové adresy nebude pořadatel,           
dále zpracovávat a budou ihned po ukončení soutěže smazány. Pořadatel soutěže po            
podpisu Dohody o svolení k užití osobnostních prvků zpracovává osobní údaje vítězů v             
rozsahu jméno, příjmení, datum narození, pořízené fotografie či videa, a to pro potřeby             
propagace pořadatele v rámci reklamní komunikace po dobu 1 roku od podpisu dohody.             
Příspěvky zaslané do soutěže si Pořadatel vyhrazuje prezentovat na webové stránce           
Abeceda peněz, nebo na facebookovém profilu České spořitelny. Další podrobnosti o           
zpracování osobních údajů na straně pořadatele lze najít v dolní části webu www.csas.cz v             
sekci Ochrana osobních údajů.  
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8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE 
Výhry nejsou právně vymahatelné a účastníci/soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto          
výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím zavázán jiným            
způsobem a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta,               
která jsou uvedená v těchto pravidlech. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také              
vyřizují případné reklamace. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená          
s realizací (převzetím) výhry a rozhoduje také s konečnou platností o reklamacích či           
námitkách. Dále si pořadatel vyhrazuje právo akci bez náhrady zkrátit, odložit, přerušit            
anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Tato práva má pořadatel po              
celou dobu trvání akce a případné změny vyhlásí na stejném místě, kde jsou k dispozici tato               
pravidla – na www.abecedapenez.cz. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly,          
se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Kontaktní email pro dotazy je             
abeceda-souteze@csas.cz. 
 
V Praze, dne 30. 6. 2020 
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