
 

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ S 4HAIE O NOVOROČNÍ DÁREK 

Zapojili jste se do výzkumného projektu 4HAIE a chcete vyhrát jednu z atraktivních cen?!  

Tak se zúčastněte naší soutěže. 

JAK SE ZAPOJIT:  

Stačí jen poslat originální foto s tématikou HAIE (např. jak sportujete v „tričku HAIE“…) do 22.12.2020 
na email: info4haie@osu.cz do předmětu uveďte heslo „soutěž“. Nezapomeňte uvést název fotografie 
a krátký popisek. Pokud použijete pro odeslání jiný email než používáte pro komunikaci s HAIE, prosím 
uveďte i Vaše ID. 

CO MOHU VYHRÁT: 

1) Fitbit Versa 2 Special Edition 

  

2) Fitbit Charge 4 Special Edition 

 

3) Dárkový balíček NUTREND 

4) Dárkový balíček NUTREND 

5) Dárkový balíček NUTREND 

6) Zátěžový test VO2max NEBO výživové poradenství + NUTREND drobný balíček 

7) MRI – měření vybrané části těla na magnetické rezonanci NEBO výživové poradenství + NUTREND 
drobný balíček 

8) Měření tělesného složení Inbody NEBO výživové poradenství + NUTREND drobný balíček 

9) Měření tělesného složení Inbody NEBO výživové poradenství + NUTREND drobný balíček 

10) Měření tělesného složení Inbody NEBO výživové poradenství + NUTREND drobný balíček 

 

 

 

 



VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: 

Do soutěže budou zařazeny všechny fotografie, které přijdou do 22.12.2020 a splňují zadané téma. 
Z doručených fotografií vybere 3členná komise vítěze (1.cena – hodinky Fitbit). Ze zbylých fotografií 
budou vylosování ostatní výherci (2.-10.cena).  Záznam losování bude zveřejněn na webu 4HAIE.CZ.   

Každý soutěžící může zaslat maximálně 3 fotografie a zvýšit tak pravděpodobnost výhry. Avšak vyhrát 
může pouze jednou (jednu cenu, nejvyšší). S odesláním fotografie dává účastník souhlas se 
zpracováním osobních údajů a užití fotografie pro účely prezentace projektu 4HAIE.  

Pokud se do soutěže přihlásí méně než 10 účastníků, vyhrazuje si pořadatel právo termín prodloužit. O 
této skutečnosti by byli informováni všichni účastníci prostřednictvím emailové zprávy. 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY: 

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhá „Vánoční soutěž s 4HAIE 
o novoroční dárek“ 

Obecné pojmy  

 Pořadatelem soutěže se rozumí Katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity, Varenská 40a, Ostrava  

 Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, která se zúčastnila/účastní výzkumného projektu 4HAIE 
(proband) před ukončením soutěže, tj. k 22.12.2020. 

  Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže v newslettru, na stránce 4HAIE.cz.  

Pravidla soutěže  

 Účast v soutěži je zdarma a dobrovolná. 
 Účastí v soutěži rozumíme odeslání fotografie s kontaktními údaji (stačí použít mailovou adresu 

používanou pro komunikaci s HAIE nebo uvést ID. 
  Účastnit soutěže se může fyzická osoba starší 18 let, která byla/je zapojena do výzkumu 4HAIE a 

souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami. 

 Účastnit soutěží se nesmí zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele – Katedra studií lidského 
pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Varenská 40a, Ostrava  

  
 Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele/newslettru 4HAIE. 
 Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem 

ukončení soutěže.  
 Výhercem soutěže se stávají soutěžící, kteří jsou vylosování, pomocí tažení z ID čísel z obálky. 

Záznam losování bude zveřejněn na webu. První cenu, pak určí tříčlenná komise, složená ze 
zástupců fyziologické, biomechanické a behaviorální laboratoře 4HAIE. 

  Výherce soutěže je oznámen na stránce soutěže (4HAIE.cz) a emailem, a to nejpozději do 20 
pracovních dnů od data ukončení soutěže.  

 Výhra bude soutěžícímu doručena přepravní společností nebo kurýrem (řidiče) HAIE na 
korespondenční adresu uvedenou v registru pod jeho ID, popř. připravena k vyzvednutí v Centru 



diagnostiky lidského pohybu nebo KSLP (Varenská 40a, Ostrava). Soutěžící se souhlasem s těmito 
soutěžními podmínkami zavazuje, že tyto osobní údaje jsou platné. Doručení výhry soutěžícímu 
proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže. 

 Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za 
jakékoliv poškození výhry po jejím doručení výherci. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. 

Pořadatel 

 Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato 
informace proběhne formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu soutěžícího, a to do 20 
pracovních dnů od vyhodnocení soutěže.  

 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně 
dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, 
pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V 
takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání. 

 Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a 
programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě 
si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící 
nemá nárok na odškodnění či vypořádání. 

 Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu 
výherce. 

 Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná 
plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách. 
  

Soutěžící 

 Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně. 
 Komunikace ze strany pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovacího e-

mailu zaslaného na e-mailovou adresu, ze které byla fotografie doručena. Soutěžící není povinen 
na tento e-mail reagovat. 

 Jestliže se nepodaří přepravní společnosti doručit výhru soutěžícímu, bude soutěžící opětovně 
kontaktován e-mailem od pořadatele. Soutěžící je povinen reagovat na takový e-mail do 3 
pracovních dnů. V případě, že je nemožnost doručení způsobena ze strany soutěžícího (např. 
dlouhodobá nepřítomnost na zadané korespondenční adrese nebo nevyzvednutí výhry uložené 
přepravní společností na výdejním místě), je pořadatel oprávněn požadovat na soutěžícím náklady 
spojené s opětovným doručením výhry. V případě, že soutěžící nereaguje ani na opakovanou výzvu 
pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo vylosovat pro danou soutěž nového výherce.  

 Pokud není soutěžícímu doručena výhra do 20 pracovních dnů od doručení oznamovacího e-mailu, 
je soutěžící oprávněn kontaktovat pořadatele odpovědí na oznamovací e-mail nebo 
prostřednictvím kontaktních údajů pořadatele uvedených na webu pořadatele. 

 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů 
České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli 
újmu. 



  

Ochrana osobních údajů 

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete na 4haie.cz. 

  

Závěrečná ustanovení 

 Soutěžní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky. Soutěžící souhlasí, že byl s 
podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. V tomto 
případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu. 

 Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 14.12.2020 

 

 

 


