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Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Fotosoutěž BeRider.” 

1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže 

 

2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je BeRider Services s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 

Holešovice, 170 00, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. 359172 C 

 

2.1 Soutěž probíhá v době od 23.3. 2022 do 1.11. 2022. Místem konání soutěže je Česká 

republika. 

 
3. Účastníci soutěže a pravidla 

 

3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu 

na území České republiky, která je registrována na sociální síti Instagram, má po celou 

dobu soutěže aktivní svůj účet na Instagramu a splní stanovená pravidla soutěže 

(„Účastník“).  

 

3.2 Podmínkou účasti v soutěži je sledování oficiálního instagramového profilu 

@beridercom. 

 

3.3 Účastník se zavazuje dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram. 

 
3.4 Pravidla soutěže: 

 
3.4.1 Účastník na svůj profil nasdílí fotku se skútrem BeRider nebo v helmě BeRider 

a označí jí hashtagem #beridercom a označením profilu @beridercom (dále 

jen „soutěžní příspěvek“). Zveřejněním soutěžního příspěvku v době trvání 

soutěže Účastník souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže. 

3.4.2 Každý účastník musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého 

instagramového profilu.   

 

3.5 Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den zaslání soutěžního 

příspěvku dosáhla věku 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v 

obdobném vztahu k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro 

Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 
3.6 Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení produktu či služby ani poskytnutí vkladu či 

sázky do soutěže. 

 



 

3.7 Jeden Účastník může zveřejnit pouze jeden soutěžní příspěvek v daném měsíci. V 

případě zveřejnění více příspěvků v jednom měsíci jedním Účastníkem bude do soutěže 

zařazen pouze první zveřejněný příspěvek. 

 
3.8 Pořadatel je oprávněn příspěvky, které odporují těmto pravidlům nebo jsou jinak 

nevhodné, ze soutěže vyřadit. Posouzení vhodnosti či souladu s těmito pravidly přísluší 

pouze Pořadateli. Ze soutěže budou bez dalšího vyřazení všichni Účastníci, kteří nesplní 

podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže (například tím, že 

neudělí pořadateli soutěže požadované souhlasy či licenci) nebo tato pravidla poruší. 

 
3.9 Soutěžní příspěvek zejména nesmí: 

 
a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky; 

b) být pořízen za jízdy na skútru BeRideru; 

c) zachycovat uživatele v služby BeRider v nebezpečné situaci nebo v situaci, která je 

v rozporu s používáním skútru BeRider; 

d) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s 

obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou 

důstojnost; 

e) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; 

f) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; 

g) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nezákonnému či 

nemravnému jednání; 

h) obsahovat prvky nebo části, ke kterým svědčí práva třetím osobám, zejména práva 

autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému 

vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k 

duševnímu vlastnictví; 

i) obsahovat skrytou reklamu; 

j) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora. 

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží 

výhradně pořadateli. 

4. Výhra a způsob určení výherce 

 

4.1 V rámci soutěže budou ze všech Účastníků, kteří v daném kalendářním měsíci zveřejnili 

soutěžní příspěvek, vybráni 3 výherci. 

 

4.2 Každý výherce získá 300 Kč kreditu jízdy na skútr BeRider. Výhra bude každému výherci 

doručena přímo na BeRider účet zaregistrovaného výherce. 

 



 

4.3 Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra není 

vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn požadovat jakýkoliv 

ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Nicméně, Pořadatel je oprávněn ze svých 

provozních důvodů změnit výhru. 

 

4.4 Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně daruje. Účastník není 

oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky 

plynoucí z jejích případných vad. Pořadatel nedává Účastníkovi žádné záruky týkající se 

funkčnosti, stavu nebo vlastností výhry. 

 

4.5 Pořadatel tímto výslovně upozorňuje výherce, že nepeněžité výhry v hodnotě do 10 000 

Kč jsou příjmem, které jsou dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu, osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pokud hodnota výhry 

překročí částku 10 000 Kč, jedná se o zdanitelný příjem, který podléhá dani z příjmu 

fyzických osob v zákonné výši, již je povinen odvést výherce. 

 

4.6 Výherci soutěže budou oficiálně vyhlášeni na instagramové stránce Pořadatele, a to v 

den ukončení soutěže. 

 
4.7 Informace o výhře v soutěži budou výherci zaslány prostřednictvím zprávy na sociální síti 

Instagram, a to vždy následující měsíc po měsíci, kdy byla fotografie zveřejněna. Výherce 

je povinen na zaslané informace týkající se výhry zareagovat, zejména zahájit jednání o 

způsobu převzetí výhry, do 1 pracovního dne od jejich obdržení. V případě, že výherce v 

dané lhůtě na doručené informace týkající se výhry nezareaguje způsobem určeným v 

oznámení výhry, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si v takovém případě 

vyhrazuje právo udělit výhru vybranému náhradníkovi, nezareaguje-li předchozí výherce 

včas, odmítne-li cenu převzít či nemůže-li cenu převzít nebo akceptovat její podmínky. 

 

5. Další podmínky, práva a povinnosti 

 

5.1 Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či 

publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími 

podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito 

pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich 

příspěvky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže. 

 

5.2 Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. 

Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno 

v těchto pravidlech. 

 



 

5.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž 

bez náhrady. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže. 

 

5.4 V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické, či 

organizační, atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo jakkoliv omezí 

možnost soutěžit či pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel oprávněn takového 

Účastníka a jeho příspěvek ze soutěže vyřadit. 

 

5.5 Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry výhercem. 

Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady 

služby Instagram nebo jiné závady v přenosu dat. 

 

5.6 Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži 

(především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob v síti internet. 

 

5.7 Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k sociální síti 

Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje Účastník provozovateli 

sociální sítě Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány 

Pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Instagram. Účastí v soutěži Účastník bere na 

vědomí a prohlašuje, že sociální síť Instagram nijak neodpovídá za jakékoli závazky či 

povinnosti vyplývající z této soutěže. 

 

5.8 Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České 

republiky. 

 

5.9 Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených 

podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. 

spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. 

Výhru není možné vymáhat soudně. 

 

6. Zpracování osobních údajů 

 

6.1 Každý účastník svou účastí v akci potvrzuje, že si přečetl úplná pravidla a zavazuje se je 

dodržovat. Účastník dále zasláním svých kontaktních údajů dává, v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas Provozovateli akce se 

zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci této akce, k marketingovým 

účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto 

souhlasu. Účastník dále potvrzuje, že byl Provozovatelem, coby správcem osobních 



 

údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je 

dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto 

zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. 

 

7. Platnost pravidel soutěže 

7.1 Tato pravidla soutěže jsou dostupná na adrese www.be-rider.com nabývají platnosti a 

účinnosti v den zahájení soutěže, tj. 24. 3. 2022. 


