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PRAVIDLA SOUTĚŽE 

VYHRAJTE ZÁJEZD NA FORMULI 1 

 

1. Obecná ustanovení, termín a místo konání soutěže 

- Organizátorem soutěže je FitnessClient, s.r.o., IČ 05926700, (dále jen „Organizátor“) ve spolupráci 
s Pirreli. 

- Soutěž probíhá v prostorách Xplore Fitness Na Příkopě, na adrese Na Příkopě 17, Praha 1 (dále jen „Fitness 
centrum“) v termínu od 14.6.2018 do 5.7.2018 (dále jen “Termín soutěže”). 

 

2. Hlavní výhra 

- Hlavní výhrou soutěže je třídenní letecký zájezd do Budapešti na závody Formule 1 v rámci Velké ceny 
Maďarska včetně ubytování, a to v termínu 27.-29.7.2018. 

 

3. Účast v soutěži 

- Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je zaregistrována v Xplore Fitness Na Příkopě 
a minimálně jedenkrát využila jakoukoliv z placených služeb Fitness centra (dále jen „Účastník“). 

- Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost 
a osoby blízké ve smyslu §116 a 117 Občanského zákoníku.  

- Účastník vstupuje do soutěže tím, že splní všechny podmínky 1-5 uvedené v následujícím článku. 

- Účastí v soutěži projevuje každý Účastník svůj výslovný souhlas s jejími pravidly a s tím, že Organizátor je 
oprávněn bezplatně zveřejňovat jména, příjmení a případné obrazové, zvukové či zvukově obrazové 
záznamy. 

 

4. Soutěž – challenge 

- V prostorách Fitness centra v 1PP jsou umístěny 4 koly. Účastník musí provést tyto úkony (dále jen 
„Challenge“): 

1. Zapnout stopky, a to tak, aby bylo spuštění vidět ve videu. 

2. Přendat 4 kola z bodu A do bodu B a zpět z bodu B do bodu A. 

3. Mezi každým kolem musí udělat klik (ženy mohou dělat dámské kliky na kolenou), kromě 
posledního kola, tzn. celkem 7 kliků. 

4. Po ukončení vypnout stopky a ukázat stopky tak, aby byl vidět ve videu výsledný čas. 

5. Celou Challenge natočit na video a uložit na Instagram nebo Facebook s hashtagem 
#xplorefitnessnaprikope (dále jen “Soutěžní pokus”) 

- Stopky může zapnout a vypnout sám Účastník. Stopky však musí být po celou dobu videa stále v záběru 
tak, aby prokazatelně nedošlo k zastavení času v průběhu realizace Challenge. 

- Nebo může stopky zapnout a vypnout osoba, která natáčí video, v takovém případě však musí být celou 
dobu vidět v záběru běžící čas na stopkách, aby taktéž prokazatelně nedošlo k zastavení času v průběhu 
realizace. 

- Každý Účastník může umístit na svůj Instagram nebo Facebook s odpovídajícím hashtagem tři Soutěžní 
pokusy, přičemž se bude akceptovat jeden, a to ten s nejlepším časem. 
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- Video s odpovídajícím hashtagem musí být veřejně dostupné. 

5. Výherce hlavní ceny 

- Dne 6.7.2018 vylosuje Organizátor ze všech Účastníků jednoho výherce, který získá Hlavní výhru. 

 

6. Vedlejší cena 

- Muž a žena s nejlepšími časy získají každý sadu 4 pneumatik v maximálním rozměru 20´´. Čas musí být 
zřetelně změřen a ukázán ve videu. 
 
 

7. Ostatní ujednání 

- Hlavní výhra bude losována pouze v případě, že bude na Instagramu a Facebooku celkem minimálně 50 
veřejně dostupných videí s odpovídajícím hashtagem se Soutěžními pokusy. V opačném případě nebude 
hlavní cena udělena a budou uděleny pouze vedlejší ceny. 

- Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby 
jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu. 

- Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či 
jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání 
dojde, bude Účastník ze soutěže vyloučen. To platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné 
osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními 
pravidly či podmínkami. 

- Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy 
na Organizátorovi soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

- Na výhry nevzniká právní nárok, nepeněžní výhry není možné směnit za finanční hotovost ani místo nich 
požadovat jiné plnění. 

- V ostatním se soutěž a vztahy mezi Účastníky a Organizátorem řídí právním řádem České republiky s 
vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 

 

 

V Praze dne 11.června 2018 
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