
Kaštánek – podrobná pravidla

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže Soutěž s Kaštánkem o ceny je společnost  JUNIORFEST, z. s se sídlem
Spojovací 827, 334 41 Dobřany IČ: 227 344 73, e-mail hry@juniorfest.cz (dále jen „Pořadatel“). 
Soutěž je pořádána na podporu zvýšení povědomí o festivale v široké veřejnosti a v cílovém 
publiku.

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 10. 10. 2022 do 07. 11. 2022 (dále 
jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Mohou se zúčastnit všechny fyzické osoby mladší 18 let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“), 
a které splní dále uvedené podmínky. Hru jako takovou, mohou hrát všichni bez omezení, stejně 
tak jako se mohou umisťovat v oficiálním žebříčku, ale musí počítat s tím, že nebudou mít nárok 
na soutěžní ceny. Pokud se dostanou na nejvyšší příčky, s nimiž se cena spojuje tak, cena 
přechází na účastníky splňující podmínky, jejichž skóre je od nich nejblíže.

Pokud se jeden účastník v průběhu soutěže přihlásí z různých emailových adres, popřípadě se 
zaregistruje víckrát na jednu emailovou adresu (pokud například hraje na více zařízeních, nebo 
během soutěže aplikaci odinstaloval a znovu nainstaloval) počítá se pouze nejvyšší 
zaznamenané skore. Jeden účastník nemůže vyhrát více cen.

Jste-li starší 18ti let a hru chcete přesto hrát, indikujte tak prosím v závorce za jménem 
písmenem "(X)", například tedy "Jakub Jedlička (X)"

4. PRINCIP SOUTĚŽE

Pro účast v Soutěži musí účastník:

 Stáhnout soutěžní aplikaci

 Android

 Apple

 Vyplnit soutěžní údaje

 Jméno může být přezdívka, jméno, nebo celé jméno i s příjmením, záleží 
na účastníkovi

 Email 

 Email účastníka, ke kterému má přímý přístup (může být i email 
rodičů/opatrovníků, nikoliv však už email kamaráda). Bez platného emailu 
je účastník automaticky vyřazen, ať už má skóre jakékoliv - na email přijde
oficiální potvrzení o výhře a umístění v soutěži

 Hrát hru Kaštánek a snažit se docílit co nejvyššího skóre.



5. VÝHRY V SOUTĚŽI

Výhercem je ten účastník soutěže (splňující výše popsaná pravidla), jehož skóre dosažené ve hře
Kaštánek Juniorfest ho řadí mezi 50 nejlepších soutěžících v době ukončení soutěže (15:15 
7.10.2022).

Výherci poté obdrží oficiální email, potvrzující výhru a budou pozváni na oficiální zakončení 
festivalu, kde proběhne slavnostní vyhlášení.

Prosíme všechny soutěžící starší 18. let, kteří to neindikovali při přihlášení, jak bylo 
doporučeno, a umístili se mezi prvními 50., aby nám o této skutečnosti napsali email a vyhnuli 
jsme se tak nepříjemnému odebírání výhry a přeposílání zprávě o výhře platným účastníkům.

Výherce si musí cenu převzít osobně na slavnostním vyhlášení, jinak na výhru ztrácí nárok. 
V takovém případě výhra může přejít na hráče, který následuje v tabulce, splňuje kritéria a na 
vyhlášení se dostaví. 

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRU

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel nenese žádnou 
odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher, ani se hrou samotnou. 
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící 
nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit
v hotovosti ani v jiném plnění. V případě sporu rozhoduje pořadatel.

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající 
náhradou. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené v souvislosti s 
užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ 
výslovně dohodnuto jinak. 

7. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze Soutěže budou vyloučeny také osoby, které se pokusí narušit nebo naruší jakýmkoli 
způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo 
posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému 
Soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné 
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.)

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Hraním a účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů (jména/přezdívky a 
emailové adresy) a k jejich bezplatnému užití jak pro účely hry, tak pro marketingové účely v 
médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech Organizátora 
JUNIORFEST, z. s. Podrobnosti jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno/přezdívka a e-mailová adresa, jak budou 
poskytnuté účastníkem soutěže při registraci v aplikaci nebo zadané v průběhu soutěže, a to po 
dobu trvání soutěže a dalších tří let od skončení lhůty po předání výher. Správcem osobních 
údajů je Organizátor.



Osobní údaje mohou být zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím 
třetích osob pověřených Organizátorem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v 
souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na 
předání nebo dopravě výher v soutěži, stejně tak pro marketingové účely spojené s šířením 
povědomí o festivalu Juniorfest.

Účastník soutěže bere dále na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo 
na opravu osobních údajů, právo žádat omezení zpracování osobních údajů, být zapomenut, 
právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, 
jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se 
domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem 
nebo žádat o odstranění závadného stavu.

Tato svá práva může uplatnit odesláním zprávy obsahující jeho jméno, příjmení, adresu 
a e- mailovou adresu, vyjádření svého požadavku a podpis na adresu Provozovatele nebo na 
e- mailovou adresu hra@juniorfest.cz. V případě, že má účastník podezření, že dochází 
k porušování jeho práva na ochranu osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu 
osobních údajů. Více informací viz https://www.uoou.cz/.

9. DALŠÍ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit 
její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto 
zveřejněno na webových stránkách nebo facebookovém profilu Pořadatele. Účinnost této změny 
nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního 
uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné 
závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele či jinak, než jak je 
uvedeno v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné 
rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže.


