Kompletní pravidla střelecké soutěže o pistoli Glock 17 a vstupy na střelnici
Představení soutěže
Firma CS Solutions Group s.r.o. ve své brněnské střelnici (Karásek 2245/1f, Brno 621 00)
pořádá roční střeleckou soutěž. V této soutěži lze vyhrát dvěma způsoby:
1) Nejlepší střelci vyhrají vstupy na střelnici zdarma/zapůjčení zbraní.
2) Každý účastník soutěže je následně zařazen do slosování o novou pistoli Glock 17.
Soutěž probíhá od 10 října 2021 do 10 října 2022.
Podmínky účasti v soutěži
Každý zájemce o účast v soutěži musí splnit následující:
1) seznámit se s dokumentem Kompletní pravidla střelecká soutěž o Glock 17 a vstupy na
střelnici a podepsat souhlas s těmito pravidly,
2) zaplatit startovné ve výši 250 Kč, které zahrnuje půjčení zbraně, nábojů, potřebných
střeleckých pomůcek a dozor instruktora, jehož funkcí je zde měření času,
zaznamenání výsledků střelby do výsledkového archu a dohled nad splněnými pravidly
soutěže,
3) pro zařazení do soutěže a následnému kontaktování poskytnout své osobní údaje jako
jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, informaci o tom, zda je držitelem
ZP a souhlasit se zpracováním osobních údajů a svým podpisem stvrdit střelecký
výsledek na výsledkovém archu, se kterým bude zařazen do soutěže,
4) dovršit věku alespoň 18 let – podmínkou pro účast není nutnost vlastnit zbrojní průkaz,
v tomto případě ale bere účastník na vědomí, že v případě výhry pistole má možnost
do tří měsíců sehnat náhradníka, který si místo něj výhru převezme (a splňuje všechny
zákonné podmínky pro vlastnictví zbraně kategorie B), jinak výhra propadá a
pořadatelé budou losovat dalšího výherce.
Pravidla soutěže
1) Střelecká soutěž probíhá na střelnici kdykoliv v době jejího standardního provozu, přičemž
na střelnici musí být vždy volný instruktor a zájemce o účast v soutěži se s ním musí
domluvit na daném čase střelby.
2) Po zaplacení startovného je pořadatel soutěže povinen:
a. poskytnout soutěžícímu potřebné střelecké pomůcky,
b. poskytnout soutěžícímu soutěžní zbraň – typu Glock 17, ze kterého budou střílet
všichni účastníci soutěže,
c. poskytnout soutěžícímu potřebný počet nábojů (*při závadě je pořadatel povinen
poskytnout potřebný počet nábojů ke zdárnému dokončení soutěže).
d. seznámit soutěžícího s přesným postupem soutěže a zaznamenáním výsledků,
e. zaznamenat výsledky soutěže na výsledkový arch, dát jej soutěžícímu k nahlédnutí
a spolu se soutěžícím stvrdit výsledky střelby svým podpisem na výsledkovém
archu.
3) Po zaplacení startovného je soutěžící povinen:
a. splnit Podmínky účasti v soutěži (viz. výše),
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4)

5)

6)
7)

b. dbát veškerých pokynů instruktora a jakoukoliv nenadálou událost mu ihned hlásit.
Průběh střelby:
a. každý soutěžící střílí pistolí typu Glock 17, která bude poskytnuta organizátory,
b. střelba probíhá ve dvou fázích, vždy na mezinárodní střelecký terč 50/10,
I. soutěžící vystřelí 10 nábojů na vzdálenost 10 metrů s časovým limitem 60
sekund,
II. soutěžící vystřelí 10 nábojů na vzdálenost 25 metrů s časovým limitem 60
sekund.
c. soutěžící poslouchá pokynů dohlížejícího instruktora, který mu měří čas, udává
pokyn ke střelbě a k zastavení střelby a zaznamenává výsledky,
d. v případě závady má soutěžící právo na znovu opakování střelby,
e. po ukončení střelby sečte instruktor body a vše zaznamená do výsledkového archu,
který on i soutěžící podepíší.
Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit kolikrát chce, přičemž každý jeho výsledkový
arch bude zaznamenán a také zařazen do soutěže o slosování o Glock 17, čímž zvýší své
šance na výhru.
Každý soutěžící může ze soutěže na vlastní žádost kdykoliv odstoupit, jeho výsledkový arch
bude ze soutěže vyřazen. V tomto případě mu nenáleží zpět zaplacený startovní poplatek.
Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci firmy CS Solutions a jejich rodinní příslušníci.

Výhry v soutěži
1) Poukazy na střelnici podle umístění střelce:
a. Střelci, kteří se umístí na prvních třech pozicích:
I. střelec na prvním místě vyhrává poukaz na 10 volných hodinových vstupů
na brněnskou střelnici, přičemž si může vybrat střeliště A i B. Platnost
poukazu je 6 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže,
II. střelec na druhém místě vyhrává poukaz na 5 volných hodinových vstupů
na brněnskou střelnici, přičemž si může vybrat střeliště A i B. Platnost
poukazu je 6 měsíců od vyhlášení výsledků soutěže,
III. Střelec na třetím místě vyhrává poukaz na půjčení tří libovolných zbraní
z nabídky brněnské střelnice. Platnost poukazu je 6 měsíců od vyhlášení
výsledků soutěže.
2) Slosování o pistoli Glock 17:
a. Další cenou je nová pistole Glock 17. Tuto pistoli může po slosování vyhrát
jakýkoliv účastník soutěže.
Způsob určení a výběru výherců
1) Poukazy na střelnici podle umístění střelce:
a. poukazy na střelnici (viz. výhry v soutěži) vyhrávají první tři nejlepší střelci podle
bodového umístění,
b. v případě shodného bodového umístění proběhne rozstřel, kterého by se
soutěžící na stejných pozicích měli zúčastnit,
I. o rozstřelu a jeho přesné podobě budou soutěžící informování
bezprostředně po vyhlášení výsledků,
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II. organizátoři jsou povinni poskytnout veškeré vybavení, zbraně i střelivo
do tohoto rozstřelu bez nutnosti soutěžících platit další startovné,
III. soutěžící se na rozstřel musí dostavit do 14 dnů od vyhlášení výsledků
soutěže, v případě, že se jeden z nich nedostaví, bude lépe umístěný ten
soutěžící, který se na rozstřel dostavil.
c. vyhlášení výsledků proběhne do týdne od ukončení soutěže, o přesném dnu
vyhlášení výsledků budou soutěžící informování alespoň 30 dnů předem
pomocí emailu, přičemž prvních 10 nejlepších dostane informaci o tom, že jsou
v desítce nejlepších střelců, na vyhlášení výsledků se mohou soutěžící dostavit
osobně,
d. v případě absence výherců na střelnici v den vyhlášení výsledků, budou o své
výhře informování telefonicky i emailem a dostanou veškeré informace
o předání a využití výhry,
e. o výsledcích soutěže budou pořadatelé informovat i na všech sociálních sítích
a webu, na slosování bude pořizován audiovizuální záznam slosování.
2) Slosování o pistoli Glock 17:
a. slosování o Glock 17 proběhne ve stejný den, jako vyhlášení výsledků celé
střelecké soutěže, tj. do týdne od ukončení soutěže,
b. o přesném dnu vyhlášení výsledků budou soutěžící informování alespoň 30 dnů
předem pomocí emailu, na vyhlášení výsledků se mohou soutěžící dostavit
osobně,
c. v případě absence výherců na střelnici v den vyhlášení výsledků, budou o své
výhře informování telefonicky i emailem a dostanou veškeré informace
o předání a využití výhry
d. všechny výsledkové archy spolu s kontaktními údaji soutěžících budou v den
vyhlašování výsledků vloženy do nádoby, z níž pak majitelé střelnice vylosují
jednoho výherce,
e. o výsledcích soutěže budou pořadatelé informovat i na všech sociálních sítích
a webu, na slosování bude pořizován audiovizuální záznam slosování.
Předání výhry a nevyzvednutí výhry
1) V případě osobní účasti výherců na dnu vyhlášení výsledků na střelnici bude výhra
v podobě voucherů na střelnici předána osobně.
2) V případě výhry pistole Glock 17 dostane výherce voucher s touto výhrou, přičemž je
povinen si do 3 měsíců od obdržení voucheru obstarat potřebné povolení k nabytí
vlastnictví zbraně kategorie B, v případě, že nevlastní zbrojní průkaz, může tento
voucher darovat – lhůta tří měsíců pro vyřízení všech náležitostí v tomto případě stále
platí.
3) V případě absence výherců, budou výherci kontaktováni pomocí emailu a telefonu a na
předání výhry se domluví individuálně s organizátory.
4) Pokud výherci střelecké soutěže nebudou reagovat na emaily/opakované volání
a vouchery si do měsíce od vyhlášení výsledků nevyzvednou, jejich výhra propadá.
5) Pokud výherce pistole Glock 17 nebude reagovat na emaily/opakované volání
a voucher si do měsíce od vyhlášení výsledků nevyzvedne, případě si do tří měsíců od
vyzvednutí voucheru neobstará potřebné povolení k nabytí vlastnictví kategorie
zbraně B, bude organizátor losovat nového výherce.
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a. v tomto případě bude opět informovat všechny účastníky soutěže o novém
slosování, které bude probíhat za stejných podmínek jako slosování první
a soutěžící mají právo se jej zúčastnit.
Podmínky vyloučení účastníků ze soutěže
Pořadatel má právo vyloučit soutěžícího:
1) za hrubé porušení pravidel soutěže,
2) za porušení a nerespektování provozního řádu střelnice,
3) za neposkytnutí všech potřebných dokumentů/souhlasů, které jsou uvedeny výše,
4) za poskytnutí nepravdivých osobních údajů.
Zpracování osobních údajů
1) Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník vyplněním výsledkového archu vyslovuje
souhlas s těmito pravidly.
2) Zpracování osobních údajů účastníků soutěže se řídí nařízením Evropského Parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení“) a dále zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v rozsahu, v jaké se aplikuje. Správcem
osobních údajů ve smyslu nařízení je organizátor soutěže.
3) Účastník tím zároveň dává organizátorovi se smyslu článku 6 a článku 7 nařízení svůj
bezvýhradný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních §údajů nevyhnutelných
pro registraci do soutěže za účelem identifikace soutěžícího, kontaktování soutěžícího
a plnění smlouvy mezi účastníky soutěže a pořadatelem.
4) Zásahy zpracování osobních údajů a záznamů osobní povahy:
a. Osobní údaje soutěžících budou zpracovány za následujícími účely:
I. kontaktování soutěžících o pořádání dne, ve kterém proběhne vyhlášení
výsledků,
II. kontaktování soutěžících o výhře v soutěži,
III. vyhodnocení soutěže a střelby,
IV. předání výhry,
V. kontroly splnění podmínek účasti v soutěži,
VI. vypracování smluvní dokumentace ohledně výhry,
VII. marketing a propagace.
b. Pro účely kontroly splnění podmínek soutěže, vyhodnocení soutěže a předání
výhry, budou zpracovány následující osobní údaje soutěžících:
I. jméno a příjmení,
II. datum narození,
III. telefonní číslo,
IV. email,
V. informace o tom, zda je soutěžící držitelem zbrojního průkazu.
Tyto osobní údaje budou zpracovány od začátku účasti v soutěži, až po kompletní předání
veškerých cen. To se v řádném termínu uskuteční 30 dnů od konce soutěže, v případě
nevyzvednutí hlavní výhry do tří měsíců, informuje pořadatel o novém losování. Z tohoto
důvodu bude pořadatel osobní údaje uchovávat i po skončení soutěže (nejpozději však do 30.
prosince 2023).
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c. pro účely marketing a propagace budou pracovány tyto údaje soutěžících:
I. Jméno a příjmení,
II. Výsledné bodové umístění,
III. Zvukové a obrazové záznamy.
Tyto osobní údaje budou zpracovány od začátku účasti soutěže po dobu 5 let od jejího
ukončení. Pořadatel zpracovává tyto osobní údaje na základě dobrovolného souhlasu se
zpracováním těchto údajů, který mu byl účastníkem soutěže udělen. Tento souhlas může být
účastníky soutěže kdykoliv písemně odvolán.
5) Osobní údaje mohou být poskytnuty pouze organizátorovi soutěže. Dalším osobám
nebudou osobní údaje bez vědomí účastníka zpřístupněny, ledaže by povinnost
poskytnout osobní údaje účastníka vyplývala z platných právních předpisů. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné. Účastník však bere na vědomí, že poskytnutí osobních
údajů v rozsahu 4) b. je nezbytné pro účast v soutěži. Pokud některý z těchto údajů
nebude soutěžícím poskytnut, soutěžící ztrácí možnost účastnit se soutěže (jedinou
výjimku v tomto případě je, pokud účastník soutěže nemá emailovou adresu). Osobní
údaje budou zpracovány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím
účastníka soutěže.
6) Účastník má dle nařízení ve vztahu je svým osobním údajům tato práva:
a. Právo na přístup k údajům,
b. Právo na opravu údajů,
c. Právo na výmaz údajů,
d. Právo na přenositelnost údajů,
e. Právo vznést námitku,
f. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů.
7) Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu se zákonem
č. 89/20212 Sb. občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno
příjmení a výsledný bodový zisk v propagačních a reklamních materiálech organizátora
v souvislosti s touto soutěží a že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným
způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od
ukončení soutěže.
V Brně dne 8. 10. 2021
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