
 

 

HERNÍ ŘÁD 

internetové soutěže portálu TN.cz o vstupenky na NBA Paris Game 2023 
______________________________________________________________________________________ 

1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na NBA Paris Game 2023 (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova 

s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“).  

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území 

České republiky. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci NBA Properties, Inc., National Basketball 

Association a členové týmů NBA (dále jen společně jako „členové skupiny NBA“) a jejich rodinní příslušníci, 

dále zaměstnanci TV Nova a jejich rodinní příslušníci (ve smyslu příslušných občanskoprávních předpisů). 

3. Úkolem soutěžících bude v termínu nejpozději do 31.12.2022 do 12 hodin zaslat TV Nova natočené video tzv. 

trickshotu, tj. zajímavého či kuriózního způsobu, jak trefit basketbalový míč do koše (dále jen „Soutěžní 

video“). Technické požadavky na Soutěžní video budou zveřejněny na portálu TN.cz/sport. Soutěžní video je 

třeba poslat emailem na adresu soutez@tn.cz, a to buď přímo jako přílohu nebo přes el. úschovnu, kdy do 

emailu soutěžící zkopíruje link na Soutěžní video nahrané v úschovně. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo 

„NBA Hustá trefa“ a v textu zprávy uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, věk, e-mailovou adresu a 

telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. 

4. Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a 

nezavádějící v žádném směru. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek 

uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: 

http://tv.nova.cz/gdpr. 

5. Zaslaná Soutěžní videa musí být původní a nesmí se jednat o komerční videa. TV Nova si vyhrazuje právo 

vyloučit ze Soutěže Soutěžní videa, která neodpovídají zadanému tématu, nebo mají vulgární či jinak nevhodný 

obsah, nebo jinak odporují pravidlům této Soutěže. 

6. Soutěžící poskytují TV Nova svolení užít zaslané Soutěžní video pro účely realizace a propagace Soutěže 

všemi způsoby bez časového, místního a množstevního omezení, zejména svolení ke zveřejnění Soutěžního 

videa v televizním vysílání a na internetu, a to včetně uvedení jména soutěžícího, příp. dalších osob 

zachycených v Soutěžním videu. TV Nova je oprávněna svolení k použití Soutěžního videa poskytnout třetím 

osobám, a to zejména členům skupiny NBA. Soutěžící odpovídá TV Nova za to, že užitím zaslaného 

Soutěžního videa způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, 

zejména autorů Soutěžního videa, osob zachycených v Soutěžním videu apod.  

7. Vybraná zaslaná Soutěžní videa splňující podmínky tohoto herního řádu budou zveřejňována na YouTube 

kanálu TV NOVA a na oficiálním facebookovém a instagramovém profilu Nova Sport 

(https://www.facebook.com/novasport a https://www.instagram.com/novasport_tv/). Ze zaslaných Soutěžních 

videí vybere porota určená TV Nova tři (3) finálová Soutěžní videa, která budou dne 3.1.2023 zveřejněna na 

portálu TN.cz/sport a zpřístupněna hlasování. Porota rozhoduje dle svého uvážení, její rozhodnutí je konečné 

a není možné se proti němu odvolat. Hlasování bude ukončeno 6.1.2023 ve 12 hodin a na základě výsledku 

hlasování bude vyhlášeno vítězné Soutěžní video celé Soutěže. Soutěžící, který vítězné Soutěžní video do 

Soutěže zaslal, se stane výhercem Soutěže a získá možnost navštívit NBA Paris Game 2023 (výhra zahrnuje 

vstupenky na jeden (1) zápas, letenky a ubytování, vše pro dvě (2) osoby). 

8. Výherce bude kontaktován prostřednictvím jím uvedeného kontaktního emailu za účelem ověření splnění 

podmínek Soutěže a dohodnutí termínu převzetí výhry. Pokud se nepodaří výherce kontaktovat do 9. 1. 2023 

do 11 hodin, nebo nebude-li výherce splňovat podmínky účasti v Soutěži nebo realizaci výhry, ztrácí na výhru 

nárok a bude osloven soutěžící, jehož Soutěžní video se dle výsledků hlasování umístilo na druhém místě. 

9. Výherce může být požádán, aby podepsal formulář o převzetí výhry, který stanoví bližší podmínky realizace 

zájezdu. U výherce mladšího 18-ti let musí být příslušný formulář (spolu)podepsán jeho zákonným zástupcem. 

10. Výhra je nepřenosná, tzn., že výherce se musí zápasu, který je předmětem výhry, zúčastnit osobně, s jednou 

osobou doprovodu dle vlastní volby. Pokud se výherce z důvodů na jeho straně nebude moci zápasu, který je 

předmětem výhry, osobně zúčastnit, ztrácí na výhru nárok a bude osloven soutěžící, jehož Soutěžní video se 

dle výsledků hlasování umístilo na druhém místě. O těchto důvodech je výherce povinen TV Nova neprodleně 

informovat. 

11. Výsledky Soutěže a identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na portálu 

TN.cz/sport. 
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12. Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, není možné požadovat místo výhry vyplacení hotovosti, 

ani požadovat poskytnutí jiné výhry, než byla stanovena. TV Nova nenese žádnou odpovědnost za případné 

přesunutí termínu či místa konání NBA Paris Game 2023. 

13. Účastí v Soutěži a přijetím výhry výherce uděluje souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení a případné další údaje, 

které o sobě v souvislosti s účastí v Soutěži poskytne, mohou být postoupeny členům skupiny NBA za účelem 

realizace výhry a přiměřeného použití těchto údajů pro propagační aktivity členů skupiny NBA. Výherce 

rovněž uděluje souhlas s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, fotografií a obrazových,  

zvukových a zvukově obrazových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy 

v souvislosti s účastí v Soutěži, předáváním výhry či realizací výhry (dále jen „záznamy“) pro propagační 

aktivity členů skupiny NBA a TV Nova na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení 

všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo 

zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje tento souhlas bez věcného, časového, množstevního 

a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým členové skupiny NBA záznamy 

v souladu s jejich určením poskytnou. Za tyto propagační aktivity nemůže výherce od členů skupiny NBA ani 

TV Nova požadovat žádnou kompenzaci jakékoliv povahy.  

14. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže 

a posouzení nároku na výhru. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto 

herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu 

podřídit.  

15. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže. 

V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení tohoto herního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je 

rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko TV Nova. 

16. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli 

ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází 

pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího a jím 

zaslaná Soutěžní videa ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění.  Pokud bude ze 

Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak výhru 

nezíská, a pokud mu již byla výhra předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit. 

17. Soutěžící nemají nárok na úhradu žádných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, 

a to bez ohledu na to, zda se stanou nebo nestanou výherci Soutěže. TV Nova ani členové skupiny NBA 

neodpovídají soutěžícím za žádné újmy na zdraví či majetku ani jakékoli jiné škody, které by mohly přímo či 

nepřímo souviset s účastí soutěžících v Soutěži a/nebo realizací výhry v Soutěži. Členové skupiny NBA 

nenesou žádnou odpovědnost za průběh Soutěže a její organizační zajištění.  

18. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně 

možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků 

soutěžících vůči TV Nova a/nebo členům skupiny NBA.  

19. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Soutěž 

není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani jiným způsobem spojená se službami Facebook a Instagram. 

20. Tento herní řád bude uveřejněn na portálu TN.cz. 


