
Úplná pravidla soutěže „LEGO® Minecraft™ speedrun“ 

1. Úvodní ustanovení 

Účelem tohoto dokumentu je úprava úplných pravidel marketingové soutěže „LEGO® 

Minecraft™ speedrun“ („soutěž“). V případě rozporu informací o soutěži na propagačních 

materiálech a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla. Pořadatel si 

vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.  

2. Pořadatel a objednatel soutěže: 

2.1. Zadavatelem soutěže je společnost LEGO Trading s.r.o., se sídlem: Boudníkova 2506/1, 

Libeň (Praha 8), 180 00 Praha, IČO: 25093762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72618 („objednatel“). 

2.2. Organizátorem soutěže je PROCOMA, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Severozápadní V. 

520/62, PSČ 14100, IČO: 25101528, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49350 („pořadatel“).  

3. Doba a místo konání soutěže 

3.1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 4. 2021 00:00:00 do 18. 4.. 2021 23:59:59 („doba konání 

soutěže“).  

3.2. Soutěž probíhá na území České republiky („místo konání soutěže“). 

3.3. Soutěž probíhá prostřednictvím sekce Minecraft na webové stránce 

https://www.lego.com/cs-cz/kids/sets/minecraft („soutěžní web“). 

4. Účastník soutěže: 

4.1. Soutěže se s ohledem na povahu soutěžních produktů může zúčastnit pouze fyzická osoba 

splňující dále uvedené podmínky soutěže („zájemce“). 

4.2. Osoba mladší 15 let musí mít pro účast v soutěži potvrzen souhlas zákonným zástupcem. 

Takový účastník prohlašuje, že vyplněný e-mail je řádným e-mailem rodiče či osoby 

vykonávající oprávněně rodičovský dohled. 

4.3. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu 

k objednateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže, nebo 

společnostem, které se na ní zúčastňují odlišným způsobem, a dále osoby jim blízké.  

4.4. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, 

která se do soutěže platně registruje dle těchto pravidel („soutěžící“). 

4.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže 

nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z 

jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje 

podmínky účasti v této soutěži nebo obchází tato pravidla, bude tato ze soutěže bez 

náhrady vyloučena.   



 
5. Mechanika: 

5.1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:  

a) V době konání soutěže na soutěžním webu https://www.lego.com/cs-

cz/kids/sets/minecraft splní soutěžní úkol, tedy ve stavebnicích LEGO® Minecraft™ co 

nejrychleji nalezne stanovené položky v podobě: 3 kostlivců, 2 ovcí a 1 mrkve 

(naleznutím se rozumí rozkliknutí stavebnice a kurzorem nebo slovním označením 

daného předmětu („položky“)). V každé LEGO® Minecraft™ stavebnici lze najít jen 

jeden soutěžní předmět a každou stavebnici lze použít jen jednou během plnění 

soutěžního úkolu (dále jen „soutěžní úkol“), 

b) a zároveň celý proces plnění soutěžního úkolu soutěžící zachytí pomocí telefonu, 

kamery, nahrávacím programem či jiným transparentním způsobem tak, aby: 

a. Byla vidět celá obrazovka zařízení a způsob plnění soutěžního úkolu a celá 

doba trvání plnění soutěžního úkolu; 

b. Video zachycovalo počátek plnění soutěžního úkolu (tedy okamžik, než na 

načtené soutěžní stránce soutěžící poprvé klikne) a celé plnění soutěžního 

úkolu (nalezení všech stanovených položek) až do nalezení poslední chybějící 

položky (tedy okamžik, kdy je zřejmé, že soutěžící nalezl – kurzorem označil 

anebo slovně popsal konkrétní umístění dané poslední položky) a zároveň aby 

video zcela zjevně určovalo dobu trvání splnění soutěžního úkolu; 

c. Soutěžní video musí odpovídat tématu dle zadání, musí obsahovat pouze 

relevantní činnosti, neodporovat dobrým mravům, neporušovat obecně 

přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, video dále 

nesmí být jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy či právní předpisy k ochraně duševního vlastnictví či porušovat práva 

třetích osob, pořadatele anebo zadavatele; 

d. Soutěžní video má jeden z těchto povolených formátů: avi, mp4, mpeg, mov  

a zároveň velikost do 500 MB a bude takto nahráno při registraci do 

registračního formuláře dle postupu uvedeného dále 

(dále jen „soutěžní video“). 

c) a zároveň soutěžící zaregistruje soutěžní video, a to prostřednictvím k tomu určeného 

formuláře na https://www.legospeedrun.cz/, kde uvede své křestní jméno nebo 

přezdívku, svou platnou e-mailovou adresu, čas svého speedrunu (s přesností na 

setiny vteřin) a pravdivé prohlášení o věku - nad 15 let/do 15 let (v případě věku do 

15 let také e-mailovou adresu zákonného zástupce), dobu trvání splnění soutěžního 

úkolu a své soutěžní video a tuto registraci potvrdí stiskem příslušného tlačítka 

(„soutěžní registrace“). Organizátor je oprávněn kdykoliv vyžadovat dokumenty 

prokazující zadané údaje a věk soutěžícího, případně zákonného zástupce. 

 



5.2. Ze všech soutěžících, kteří se řádně zapojili do soutěže způsobem popsaným v předešlém 

odst. 5.1 těchto pravidel budou po skončení každého doby trvání soutěže určeni výherci. 

Celkem bude určeno 20 výherců. Deset výher obdrží soutěžící s nejrychlejším časem 

speedrunu. Deset výherců bude vybráno náhodně - losem. V případě, že budou mít dva 

soutěžící na posledním (desátém) místě stejný čas, bude desátý výherce s nejrychlejším 

časem určen rovněž losem. 

5.3. Každý soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže opakovaně, ale vždy s novým soutěžním 

videem a novou soutěžní registrací. 

5.4. Je zakázáno soutěžní videa zrychlovat, jakkoliv upravovat či využívat software pro 

zpomalení časomíry nebo automatizaci soutěžního procesu. Jakékoliv obcházení či 

porušování pravidel bude znamenat bez dalšího vyřazení soutěžního videa a soutěžícího 

ze soutěže. S konečnou platností rozhoduje pořadatel. 

6. Výhry 

6.1. Do soutěže je vloženo 20 výher. 

6.2. Deset výherců je určeno dle nejrychlejších soutěžních příspěvků. Dalších deset výherců 

bude vybráno náhodně - losem. 

6.3. Výherci budou kontaktováni do 14 dní po vyhodnocení soutěže, ke kterému dojde do 14 

dní od ukončení doby trvání soutěže. 

6.4. Výherce musí na výherní zprávu zareagovat nejdéle do 5 pracovních dní a doložit 

doručovací adresu na území České republiky a případně jiné, pořadatelem vyžádané, 

podklady. 

6.5. Pokud výherce není daňový rezident ČR, má povinnost doložit pořadateli svůj daňový 

domicil nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel informaci o výhře, pokud tak neučiní, 

pořadatel srazí a odvede daň 15 % v České republice. 

6.6. Úplný seznam výher: 

1. Herní laptop ASUS ROG Strix G15 + Stavebnice LEGO® Minecraft™ Creepův důl 
2. Herní myš Logitech G Pro X Superlight, černá + Stavebnice LEGO® Minecraft™ Creepův důl 
3. Herní klávesnice Logitech G613, US + Stavebnice LEGO® Minecraft™ Creepův důl 
4. Herní sluchátka Logitech G635, černá + Stavebnice LEGO® Minecraft™ Creepův důl 
5.-7. Stavebnice LEGO® Minecraft™ Kreativní box 3.0 
8.-10. Stavebnice LEGO® Minecraft™ Útok Illagerů 
11.-13. Stavebnice LEGO® Minecraft™ První dobrodružství 
14.-17. Stavebnice LEGO® Minecraft™ Dobrodružství pirátské lodi 
18.-20. Stavebnice LEGO® Minecraft™ Prasečí dům 

 
7. Zpracování osobních údajů 

7.1. Účastí v této soutěži akci soutěžící uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých 

osobních údajů pro účel realizace této soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich 

odpovídajícím zpracováním ze strany objednatele, který je správcem, a to v rozsahu: 



soutěžící - křestní jméno/přezdívka, e-mailová adresa, údaje o věku, údaje o soutěžní 

registraci a případné související komunikaci, soutěžní video, čas splnění soutěžního úkolu, 

v případě výherce - jméno, příjmení, doručovací adresa, komunikace a související údaje a 

v případě osoby mladší 15 let rovněž - e-mail zákonného zástupce a případné další 

nezbytné související údaje. 

7.2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení a realizace této soutěže zahrnující zařazení do 

databáze pro danou soutěž, organizaci a vyhodnocení soutěže, a zaslání a předání výher 

včetně zasílání elektronických zpráv týkajících se organizace soutěže a informací o 

aktuálním nejrychlejším čase. 

7.3. Právním titulem zpracování je souhlas a po skončení soutěže též oprávněný zájem 

správce, popřípadě plnění zákonných povinností správce. 

7.4. Doba zpracování je doba konání soutěže, resp. doba nezbytná pro realizaci/předání výher, 

a dále doba 3 let po konci soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné 

kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání 

pohledávek).  

7.5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.  

7.6. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatel 

marketingové společnosti a externí vyhodnocovatelé soutěže pověření pořadatelem 

soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, dále rovněž doručovatelské 

společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou 

předávány mimo Evropskou unii. 

7.7. Soutěžící může kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat na kontaktu 

info@legospeedrun.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího související se 

zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu však končí účast soutěžícího v soutěži. 

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho 

adrese nebo na e-mailu info@legospeedrun.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat 

k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro 

ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost. 

7.8. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící 

bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící 

má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních 

údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich 

likvidaci, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo na námitky 

proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem 

rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky 

nebo se jej významně dotýká. 

8. Licence k soutěžnímu videu 

8.1. Nahráním soutěžního videa („dílo“) do soutěže soutěžící uděluje objednateli nevýhradní 

bezplatný souhlas s tím, že je objednatel (a jím určené osoby) oprávněn dílo soutěžícího 



využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce, 

oficiální Facebook stránce či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k 

reklamním, propagačním a marketingovým účelům objednatele ve smyslu šíření a použití 

těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený 

rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel 

není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit díla pro své potřeby v souladu s 

autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pokud je ve smyslu autorského zákona 

pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření 

společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas 

výslovně udělen nahráním díla do soutěže.  

8.2. Účastí v soutěži soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní 

za svá díla (soutěžní odpovědi), a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde 

najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či 

osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen 

pořadateli nebo objednateli uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě 

takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry. 

9. Obecná ustanovení 

9.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato 

pravidla bezvýhradně dodržovat.  

9.2. Pokud účast v soutěži soutěžícímu odsouhlasuje zákonný zástupce, zavazuje je zcela 

dodržovat tato pravidla i zákonný zástupce, zajistit rovněž jejich dodržování soutěžícím a 

zároveň zákonný zástupce uděluje všechny souhlasy a licence dle těchto pravidel. 

9.3. Pořadatel ani objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky 

související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu 

nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.  

9.4. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel a 

objednatel tímto nejsou účastníkům soutěže nijak jinak zavázáni a ti nemají nárok na 

jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele a objednatele, než jsou uvedena v těchto 

pravidlech. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani objednatel soutěže 

žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo 

finanční protiplnění v hodnotě výhry na žádost výherce. Účast v soutěži ani výhry není 

možné vymáhat soudní cestou. 

9.5. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k 

sociální síti Facebook anebo Instagram. Se správou soutěže není sociální síť nikterak 

spojená a nebyla z její strany v tomto směru poskytnuta žádná pomoc. Zájemci jsou 

srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv sociální síti. Sociální síť 

nenese žádnou odpovědnost za legální průběh soutěže, zejména za oficiální pravidla, 

podmínky soutěže a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku 

a trvalého bydliště) a dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se k soutěži 

a na všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení). 



Zapojením do soutěže berou zájemci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv 

právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě, resp. že vlastník, 

provozovatel i správce sociální sítě jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně 

osvobozeni. 

9.6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly 

soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení 

splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. I pokud taková 

osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, 

které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě 

propadá objednateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník 

soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření 

na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné 

osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži 

nejsou vymahatelné soudní cestou. 

9.7. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného 

typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že jim výhry 

nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

Pořadatel ani objednatel soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou účastník 

případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Účastí v soutěži 

projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla 

bezvýhradně dodržovat. 

9.8. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této 

soutěži (především funkčnost sítě, resp. soutěžního webu a/nebo e-mailu a software pro 

registraci do soutěže). Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv včetně informace o výhře.  

9.9. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se 

soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou 

aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.  

9.10. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo soutěž zkrátit, přerušit nebo bez náhrady 

zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech 

soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku. 

9.11. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách 

https://www.legospeedrun.cz   

 

V Praze dne 13. 4. 2021 

 

https://www.legospeedrun.cz/

