
PRAVIDLA SOUTĚŽE  

Osobní pozitivní příběh – projekt Překonej sám sebe 

Jsi pacient s nemocí roztroušená skleróza (dále jen RS), případně jinou autoimunní chorobou či jiným 

handicapem? Je tvůj Osobní příběh, příběhem o pozitivním uplatnění silné vůle, motivace a podpory, 

se kterým se chceš podělit a předat ho jako inspiraci ostatním? Přihlas se do naší soutěže a získej 

výhru. 

Informace o soutěži 

 Jsi pacientem s RS, s autoimunní chorobou či jiným handicapem? Pak splňuješ jediné kritérium pro 

přihlášení do soutěže. Napiš svůj Osobní příběh na email info@prekonejsamsebe.cz , včetně všech 

kontaktních údajů (o nemocném), tedy jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a věk. Osobní 

pozitivní příběh musí být příběhem o pozitivním uplatnění silné vůle, motivace a podpory, se kterým 

se chceš podělit a předat ho jako inspiraci, a představu jasně stanovené podpory, kterou bys 

potřeboval. Odborná porota vybere ze všech přihlášených Osobních pozitivních příběhů 9 finalistů. 

Tedy 9 soutěžících a jejich Příběhů. Těchto 9 finálových Příběhů představíme 22. 5. 2017 široké 

veřejnosti prostřednictvím webu www.prekonejsamsebe.cz  

Důležité termíny  

Do soutěže je možné se přihlásit od úterý 14. února do neděle 30. dubna 2017. Finalisty zveřejníme 

22. 5. 2017 na webu soutěže. Tři nejzajímavější Příběhy budou oceněny a vítěz jako hlavní cenu získá 

LET LETADLEM dne 26. 5. 2017 nad Jubilejní 20. Mezinárodní přehlídkou STAROBRNO IGNIS 

BRUNENSIS.  

Kdy a kde se můžeš přihlásit?  

Zúčastnit se můžeš od úterý 14. února do neděle 30. dubna 2017 na webu www.prekonejsamsebe.cz  

Pro přijetí do soutěže je nutné poslat příběh s kontaktními údaji (jméno, příjmení, adresa, telefonní 

číslo, věk) na email info@prekonejsamsebe.cz . Všechny vybrané finalisty budeme kontaktovat 

elektronicky emailem, případně telefonicky.  

Kdo se může přihlásit?  

Soutěž je určena pro pacienty s RS, s autoimunní chorobou či jiným handicapem, v ČR (přihlášení 

může učinit i rodinný příslušník pacienta). Každý soutěžící se může přihlásit pouze jednou. 

Rozhodující je zaslaný pozitivní Příběh. 

 Povinnosti soutěžícího 

 Sepsat a odeslat svůj Příběh. Každý soutěžící se může přihlásit pouze jednou. Zasláním emailu 

(příběhu) poskytuje soutěžící právo organizátorovi akce zveřejnit poskytnuté informace na stránkách 

k soutěži.  

Obecná pravidla soutěže 

 Soutěž Příběh, vztahující se k projektu „Překonej sám sebe“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na 

území České republiky. Účastníkem soutěže se stává každý pacient s RS, s autoimunní chorobou či 
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jiným handicapem, který akceptuje pravidla soutěže a splní podmínky vyplývající z pravidel soutěže. 

Organizátorem soutěže je zapsaný spolek KnowHow club z.s., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 

03458920. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni členové KnowHow clubu z.s. Vstupem do soutěže se 

všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. KnowHow club z.s. si vyhrazuje právo úprav pravidel 

soutěže, včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady. Výhry v soutěži nejsou soudně 

vymahatelné. Ve sporných případech si KnowHow club z.s. vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou 

platností. Každý se může zúčastnit soutěže jen jednou – v případě vícenásobných přihlášení, bude 

každé duplicitní přihlášení smazáno a hráč bude ze soutěže vyřazen. Do soutěže bude zařazen každý 

účastník, který přiloží k Příběhu všechny požadované identifikační údaje a splní pravidla soutěže. 

Výhry budou předány soutěžícím, kteří splnili všechny povinnosti soutěžícího, řádně dosáhli 

stanoveného cíle ve stanovenou dobu a jimž porota uznala důkaz splnění cíle. Vyrozumění výhercům 

a informace o předání výher budou zaslány elektronickou poštou na e-mail výherce, a také telefonní 

komunikací. Výhry, které KnowHow club z.s. předá, představují částku po zdanění srážkovou daní. 

Účastník soutěže tímto poskytuje KnowHow clubu z.s. souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, 

příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže spolku KnowHow club 

poskytl, zpracovával pro marketingové účely. Finalista soutěže poskytuje KnowHow clubu z.s. souhlas 

využitím svého jména, města bydliště, fotografie a příběhu k vyžití v rámci kampaně a dále k využití 

v další marketingové komunikaci pro KnowHow club v průběhu dalších tří let. Účastník soutěže 

zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje společnosti KnowHow club z.s. souhlas, aby e-mailovou 

adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využila pro potřeby 

šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., 

o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento 

souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.  

Jak a kdy bude předána výhra  

Výhra bude předána osobně zástupci KnowHow clubu z.s. a sponzora výherci nejpozději do 31. 12. 

2017, pokud se strany nedohodli jinak. Výherce je povinen před převzetím výhry vyplnit předávací 

protokol k výhře, který mu bude zaslán na e-mail.  


