PRAVIDLA SOUTĚŽE „HRAJ FIFU ZA SPARTU“
1. POŘADATEL. AC Sparta Praha fotbal, a.s., IČO 46356801, spisová značka B 2276 vedená
u Městského soudu v Praze, sídlo Tř. Milady Horákové 1066/98, Praha, 170 00
2. ORGANIZÁTOR. eSuba Pro s.r.o., IČO 04699165, spisová značka C 252265 vedená
u Městského soudu v Praze, sídlo Plzeňská 103/215C, Motol, Praha, 150 00
3. DOBA KONÁNÍ A KOMUNIKACE. Soutěž „HRAJ FIFU ZA SPARTU“ (dále jen „soutěž“) probíhá
od 12. září 2018 do 31. října 2018 a je komunikována na webových stránkách
www.sparta.cz/esports a na sociálních sítích a kanálech organizátora a pořadatele soutěže.
4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI. Podmínkou účasti na finálovém turnaji je min. dovršený věk
16 let a trvalé bydliště v České republice nebo na Slovensku. Účastníci finálového turnaje ve
věku 16 – 18 let se mohou zúčastnit jen se souhlasem svých zákonných zástupců, který také
musejí na žádost pořadatele nebo organizátora předložit v písemné podobě. Další podmínky
účasti mohou být kdykoliv uvedeny na webových stránkách www.sparta.cz/esports. Pořadatel
i organizátor turnaje mají po celou dobu jeho konání možnost hráče diskvalifikovat při
zřejmém porušení/porušování pravidel turnaje či dobrého jména pořadatele.
5. CÍL SOUTĚŽE. Cílem soutěže je najít hráče, který bude reprezentovat nově vzniklý team
pořadatele AC Sparta Praha eSports ve hře FIFA 19 na konzolích Play Station. Účastník účastí
v soutěži výslovně souhlasí s následující podmínkou, která je nevyhnutelná pro jeho další účast
v soutěži: účastník je povinen podepsat smlouvu o účasti v na finálovém turnaji a poskytnutí
licence a udělení svolení k užití předmětů osobnostních práv s pořadatelem soutěže, na
základě které bude podepsána s výhercem popř. dalšími účastníky finálového turnaje smlouva
o spolupráci při výkonu činnosti profesionálního hráče eSports na období od 1. listopadu 2018
do 30. června 2019, přičemž tato smlouva o spolupráci při výkonu činnosti profesionálního
hráče eSports nabude účinnosti pouze případě že se účastník stane výhercem soutěže nebo
v případě že se pořadatel rozhodne vstoupit do uvedeného smluvního vztahu s účastníkem
i přesto, že se nestal výhercem soutěže a o tomto svém rozhodnutí účastníka ve lhůtě 2 měsíců
od konce soutěže písemně vyrozumí.
6. PRŮBĚH SOUTĚŽE. Soutěž bude oznámena 12. září 2018 na webových stránkách
www.sparta.cz/esports a na sociálních sítích organizátora a pořadatele. Soutěž se odehraje
výhradně na platformě Play Station ve hře FIFA 19, systémem 1 v 1 a skládá se ze dvou částí.
První část tvoří online kvalifikační turnaje, druhou navazující pak finálový offline turnaj.
a. ONLINE KVALIFIKAČNÍ TURNAJE. Celkem proběhnou tři online kvalifikační turnaje. Do
každého z těchto turnajů je možné se registrovat od okamžiku oznámení soutěže do
začátku daného turnaje. Registrace do jednotlivých turnajů je bezplatná a probíhá
prostřednictvím webové stránky www.sparta.cz/esports, odkud proběhne
přesměrování na turnajovou platformu Battlefy, kde proběhne samotná registrace.
Na této platformě se odehrají i online kvalifikační turnaje. Počet účastníků v každém
turnaji je omezen na 256. Svou registraci do turnaje je nutné potvrdit formou „check-

1

in” v turnajové platformě, „check-in” začíná vždy jednu hodinu před zahájením
turnaje.
Každý kvalifikační turnaj se odehraje systémem tzv. Swiss. Výsledky na Battlefy zadává
každý účastník sám s doplněním screenshotu ze hry (jako důkaz o výsledku). Pokud se
soupeř nedostaví/neozve se do 10 min po vytvoření turnajového pavouka, může
účastník požádat o kontumaci. Veškerá komunikace v rámci turnaje probíhá na
platformě Discord. Další parametry kvalifikačního turnaje naleznete v jeho detailu při
registraci.
Každý účastník, který se zaregistruje alespoň do jednoho online kvalifikačního turnaje
a odehraje v tomto turnaji alespoň jeden celý zápas, obdrží na e-mail uvedený
v registraci voucher opravňující adresáta k vyzvednutí 1 ks vstupenky na zápas 12. kola
FORTUNA:LIGY AC Sparta Praha – FK Mladá Boleslav. Jeden účastník může obdržet
pouze jednu vstupenku.
Termíny konání online kvalifikačních turnajů:
i. 07. 10. 2018 - 1. turnaj
ii. 10. 10. 2018 - 2. turnaj
iii. 13. 10. 2018 - 3. turnaj
b. FINÁLOVÝ TURNAJ. Finálový turnaj se odehraje v rámci jednoho kalendářního dne
a to v prostorách určenými pořadatelem. Termín konání bude upřesněn nejpozději se
startem prvního online kvalifikačního turnaje (tj. 7. 10. 2018) a to zveřejněním na
www.sparta.cz/esports. Do finálového turnaje se kvalifikují vždy 4 nejlépe umístění
účastníci z každého kvalifikačního turnaje. Z každého kvalifikačního turnaje budou
určeni také náhradníci. Vedle toho si organizátor s pořadatelem vyhrazují právo na
udělení jedné nebo více divokých karet či osobních pozvání do tohoto finálového
turnaje. Celkový počet účastníků finálového turnaje je omezen na 16. Každý účastník
finálového turnaje musí předem písemně odsouhlasit podmínky účasti a podepsat
smlouvu specifikovanou v čl. 5 těchto pravidel.

Finálový turnaj se skládá ze dvou částí, herní a neherní
i. Herní – 16 účastníků bude rozlosováno do 4 skupin po 4, kde se hraje v rámci
skupiny vždy systémem každý s každým. Dva nejlepší z každé skupiny postoupí
do play-off části, ze které vzejde vítěz této herní části. Vítěz herní části získá
2 ks VIP vstupenek na zápas 12. kola FORTUNA:LIGY AC Sparta Praha –
FK Mladá Boleslav. Výhra v této herní části finálového turnaje nezakládá
právo na výhru v celé soutěži.
ii. Neherní – odborná porota prověří sportovní, mediální a mentální
předpoklady pro úspěšnou reprezentaci teamu AC Sparta Praha eSports.

7. VÝHERCE SOUTĚŽE. Výhercem soutěže se stane 1 účastník finálového turnaje, který bude
vybrán odbornou porotou složenou zejména nikoliv však výlučně ze zástupců organizátora
a pořadatele. Výhercem soutěže bude účastník, který nejlépe splní herní i neherní kritéria
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pořadatele. Výherce bude oznámen nejpozději do konce konání soutěže. Výherce soutěže se
stává profesionálním hráčem AC Sparta Praha eSports týmu.
8. PLNĚNÍ POKYNŮ A UŽITÍ ZÁZNAMŮ. Účastníci soutěže jsou povinni dbát všech pokynů
pořadatele a/nebo organizátora či jimi pověřených osob a účastní se soutěže na vlastní riziko.
Nedílnou součástí účasti v soutěži je pořizování četných audiovizuálních záznamů či fotografií
z účasti účastníků a následné užití těchto záznamů pro propagační účely pořadatele po dobu
jednoho roku bez dalších omezení, a to zejména na internetu včetně sociálních sítí: účastí
v soutěži a tím i akceptací těchto pravidel s tímto účastník vyslovuje bezplatně souhlas,
přičemž může být kdykoliv požádán o písemné potvrzení tohoto souhlasu. Účastník se
zavazuje dodržovat veškerá pravidla, předpisy, podmínky a ustanovení stanovená
organizátorem či pořadatelem pro soutěž. Účastník se zavazuje, že v souvislosti s jeho účastí
v soutěži nevstoupí do žádného smluvního vztahu obchodního, sponzorského či jiného
charakteru s žádnou třetí osobou.
9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Pořadatel tímto informuje účastníky
o způsobu zpracování jejich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR):
Rozsah zpracovávaných údajů
Účely zpracování
Právní základ pro zpracování
Doba, po kterou budou osobní
údaje uloženy
Poučení subjektu údajů

Totožnost a kontaktní údaje
správce

Jméno, příjmení, email, přezdívka, v případě výhry též
adresa, datum narození, telefonní číslo.
Organizace této soutěže - spotřebitelské akce
Plnění závazku pořadatele dle čl. 6, odst. 1, písm. b)
uvedeného Nařízení
Po dobu nezbytně nutnou k organizaci akce, u účastníků
následně po dobu danou zákonem
Souhlas není povinný, ale bez něj se nelze zúčastnit této
spotřebitelské akce. Máte právo na přístup k osobním
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti
zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo
odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze
uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na
kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost
u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
AC Sparta Praha fotbal, a.s., spisová značka B 2276
IČO: 46356801, vedená u Městského soudu v Praze,
sídlo Milady Horákové 1066/98, Praha, 170 00

Současně se vstupem do akce může být zájemce o účast dále požádán o dobrovolný souhlas
se zasíláním obchodních sdělení, včetně jejich zasílání elektronickými prostředky v souladu se
zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a tomu odpovídajícím
zpracováním osobních údajů.
10. OBECNÉ PODMÍNKY HERNÍ PLATFORMY. Přes veškerou snahu nezaručuje pořadatel ani
organizátor chod herní platformy a její činnost bez případné chyby, přerušení či poruchy
a odpovídá proto za jakékoliv škody či ztráty takovou událostí vzniklé. Uživatel nesmí užívat
herní platformu bez akceptace těchto podmínek; užívat herní platformu, není-li k tomu
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oprávněn (například z důvodu věku, svéprávnosti, soudního rozhodnutí apod.); užívat herní
platformu způsobem, který by byl dle výlučného rozhodnutí poskytovatele nelegální, neetický,
poškozující zájmy poskytovatele či třetích stran či z jiného důvodu nevhodný; užívat herní
platformu pro zpracování jakýchkoliv dat, u nichž by k tomu nebyl sám uživatel zcela oprávněn
(například autorských děl, ochranných známek, osobních údajů, obchodních a jiných tajemství
apod.); užívat herní platformu k jinému účelu, než pro který je určena. Pořadatel je oprávněn
měnit obsah a podmínky užívání herní platformy; smazat bez jakékoliv náhrady uživatelský
účet, který bude dle rozhodnutí poskytovatele porušovat právo, dobré mravy anebo kde bude
existovat důvodné podezření na takové porušení; kdykoliv bez jakékoliv náhrady poskytování
herní platformy nebo její činnost ukončit, přerušit, změnit či přemístit. Pořadatel tímto
informuje uživatele, že na webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za
účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji
všech běžných webových prohlížečů.
11. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn kdykoliv
kontrolovat pravdivost veškerých údajů uvedených zájemcem o účast v soutěži či jejím
účastníkem. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel
zájemcem o účast či účastníkem je organizátor oprávněn neumožnit mu vstup do soutěže,
případně jej ze soutěže vyřadit, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém
opatření je konečné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výher ze soutěže peněžní
či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči zájemcům o účast či účastníkům soutěže jinak
zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená
v těchto pravidlech. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele či organizátora
ani jejich rodinní příslušníci. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost herní
platformy, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje
s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit,
odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu
jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách www.sparta.cz/esports, kde
jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
V Praze dne 12. 9. 2018
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