
 
  

 

Obecné obchodní podmínky  
pro T-Mobile zápas splněných snů (dále jen „Zápas“) 

 
Vzájemná práva a povinnosti účastníka Zápasu (dále jen „Účastník“) a pořadatele Zápasu 
společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s., se sídlem Tř. Milady Horákové 1066/98, 170 00 
Praha 7, IČO: 46356801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, sp. zn. 2276 (dále jen „Pořadatel“), který se koná dne 3. 6. 2023 na fotbalovém 
stadionu epet ARENA, na adrese Tř. Milady Horákové 1066/98, 170 00 Praha 7 (dále jen 
„Stadion“), se řídí těmito obecnými obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní 
podmínky“). 
  
Smlouva o účasti Účastníka na Zápase 
Smlouva o účasti Účastníka na Zápase (dále jen „Smlouva“) je uzavřena okamžikem 
příklepu, tedy v den, kdy se Účastník stal vítězem dražby na webovém portálu 
www.sportovniaukce.cz a získal tak účastnické místo na Zápase.  
Účastník je povinen do 2 pracovních dnů od obdržení pokynů od Pořadatele uhradit 
peněžní částku, za kterou účastnické místo na Zápase vydražil (dále jen „Cena“). Za 
okamžik uhrazení se považuje připsání Ceny na bankovní účet Pořadatele.  
 
Podmínky účasti Účastníka na Zápase 
Zápasu se může zúčastnit pouze osoba starší 15 let. V případě, že je Účastník mladší 18 let, 
je povinen Pořadateli předložit souhlas zákonného zástupce s účastí Účastníka na 
Zápase.  
V případě, že Účastník, který se stal vítězem dražby na webovém portálu 
www.sportovniaukce.cz, má v úmyslu zcizit (prodat, darovat nebo směnit) účastnické 
místo na Zápase, je povinen o tom předem informovat Pořadatele a zajistit si jeho souhlas. 
V případě, že se Účastník nemůže ze závažných důvodů zúčastnit Zápasu (nemoc, rodinné 
důvody atp.), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Pořadateli. Pořadatel se 
s Účastníkem dohodne na dalším postupu, přičemž Cena se v takovém případě nevrací.  
 
Povinnosti Účastníka 
Účastník je povinen:  
• před, v průběhu a po Zápase dbát pokynů Pořadatele; 
• chránit dobré jméno Pořadatele a v souvislosti se Zápasem nepoškozovat jeho dobrou 

pověst;  
• vyplnit a dodat všechny potřebné dokumenty, které od Pořadatele obdrží, a to 

v Pořadatelem stanoveném termínu;  
• nešířit podklady a dokumenty, které v souvislosti se Zápasem obdrží od Pořadatele 

bez jeho předchozího souhlasu; 
• přiměřeně se řídit Návštěvním řádem Stadionu, který je dostupný na Stadionu a na 

webových stránkách Pořadatele. 
V případě, že Účastník závažným způsobem poruší či nesplní své povinnosti, je Pořadatel 
oprávněn mu odepřít po předchozím upozornění účast na Zápase, popř. vyvést ho ze 
Stadionu.  
 
 
 
 



 
  

 

Organizační změny 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program, termín a místo konání Zápasu z 
organizačních a provozně-technických důvodů. Všichni Účastníci budou v takovém 
případě o změně neprodleně informováni. 
Provozovatel si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména v případech 
souvisejících s opatřeními a omezeními zabraňujícími šíření nemoci COVID-19, ať už 
přijatými Pořadatelem nebo příslušnými orgány veřejné moci, změnit termín konání 
Zápasu. V případě, že se Zápas nebude moci z výše uvedených důvodů uskutečnit ani 
v náhradním termínu, Pořadatel vrátí Účastníkům Cenu sníženou o náklady spojené 
s organizačním zajištěním Zápasu.   
 
Odstoupení od Smlouvy 
Pořadatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Účastník neuhradí Cenu ve 
stanoveném termínu. 
Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 2 pracovních dnů ode dne uzavření 
Smlouvy.  
 
Ochrana osobních údajů 
Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Účastníků se řídí 
Informacemi o zpracování osobních údajů, které Účastník obdrží od Pořadatele. V případě, 
že Účastník neudělí Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, nebude mu 
umožněno se Zápasu zúčastnit.   
 
Účinnost 
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2023. 
 
 

 

 

 


