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ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE   

   

„Milionová svatba“   

   

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže „Milionová“ („Soutěž“) v  

České republice. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v 

souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků  

(„Pravidla“)   

   

   

(1) Organizátor soutěže R48 Agency, s.r.o. 

se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora 

IČO: 273 61 691   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108418  („Organizátor“)   

   

   

1. Termín a místo konání soutěže   

1.1. Soutěž bude probíhat v termínu od 24. března 2021 19:00 hod do 7. dubna 2021 24:00 hod včetně („Doba 

trvání soutěže“) na sociální síti Facebook.   

   

2. Účastníci   

2.1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická, na svéprávnosti neomezená osoba starší 18 let, s doručovací adresou 

v České republice („Účastník“). Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření 

jakéhokoliv smluvního vztahu.   

   

3. Mechanika Soutěže   

3.1. Účastník se Soutěže může zúčastnit tak, že v Době trvání soutěže bude sdílet videoklip Svatební hymna 

a označí  příspěvek hastagem  #svatebnihymna a #milionovasvatba.   

3.2. Do finálového slosování postoupí prvních pět z účastníků soutěže, kteří budou mít u svých soutěžních 

příspěvků s klipem Svatební hymna a hashtagy nejvíce sdílení od svých přátel 

 3.3.  Ze semifinálové pětice bude vylosován členy skupiny Rybičky 48 jeden, absolutní výherce.   

   

   

   

4. Podmínky Soutěžního příspěvku   

4.1.  Pro přihlášení do Soutěže musí příspěvek splňovat následující požadavky:   
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a) Musí být sdílen klip Svatební Hymna skupiny Rybičky 48 z oficiálního YouTube profilu skupiny;   

b) příspěvek musí být označen hastagem #svatebnihymna a #milionovasvatba ;   

c) příspěvek nesmí být vulgární, urážející lidskou důstojnost, odporující dobrým mravům, diskriminační a 

nesmí být způsobilá poškodit dobré jméno Organizátora;   

d) příspěvek nesmí svým obsahem porušovat právní předpisy České republiky (např. v oblasti regulace 
reklamy).   

   

5. Kontrola   

5.1. Organizátor zkontroluje každý Soutěžní příspěvek. Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení 

odmítnout nebo vyloučit Účastníka ze Soutěže, pokud jím přihlášený Soutěžní příspěvek:    

a) je hanlivý, obscénní, agresivní, vulgární, pomlouvačný, rasistický, diskriminační a/ nebo není v 

souladu s představou Organizátora o Soutěži (včetně příspěvků, které Organizátor považuje za 

agresivní a/ nebo nevhodné);   

b) je určen k propagaci či zveřejnění jiné značky, produktu, služby či obchodní činnosti jiné než  

Pořadatele a/ nebo takové, která nesouvisí s obsahem Soutěže;   

c) je takový, o němž má Organizátor důvodné podezření, že je fakticky nepřesný;   

d) svým obsahem nesouvisí s tématem Soutěže;   

e) svým obsahem porušuje právní předpisy České republiky (např. v oblasti regulace reklamy).   

5.2. V případě, že se Organizátor rozhodne odmítnout nebo vyloučit Účastníka ze Soutěže, protože jeho 

příspěvek je v rozporu s Pravidly této Soutěže, Účastník ztrácí šanci vyhrát některou z níže stanovených 

výher Soutěže.    

   

6. Určení výherců   

6.1. Každý Soutěžní příspěvek, který je v souladu s těmito Pravidly, bude zařazen do soutěžního vyhodnocení, které 

proběhne dne 8. 4. 2020. Do finálového kola postoupí prvních pět Účastníků s největším počtem sdílení 

příspěvku.   

6.2. Losování ve finálovém kole provede komise složená ze 2 zástupců Pořadatele soutěže, která určí jednoho výherce. 

Ohodnocení Soutěžního příspěvku je zcela na subjektivním uměleckém uvážení zástupců Organizátora. 

Organizátor si vyhrazuje právo výběr Vítězných příspěvků uskutečnit v jiný den, pokud to bude potřebné nebo 

vhodné. //   

6.3. Výsledek Soutěže je konečný a závazný stejně jako výběr Vítězných příspěvků a k případným připomínkám či 

námitkám nebude přihlíženo.   

6.4. V případě, že se do Soutěže nepřihlásí dostatečný počet Účastníků k udělení všech soutěžních výher, Organizátor 

si vyhrazuje právo tyto výhry neudělit.  

6.5. Vítěz bude vylosován ze všech účastníků soutěže, kteří překročili hranici sto sdílení příspěvku. 
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7. Vítězný příspěvek   

7.1.  Účastník též svým vstupem do Soutěže tímto uděluje Organizátorovi nevýhradní bezúplatnou licenci k užívání, 

zveřejňování, úpravě a zobrazení Soutěžního příspěvku jako celku či pouhé části v celosvětovém rozsahu, jeho 

začlenění do jiného díla v jakékoliv formě zahrnující jakákoliv internetová média včetně internetových stránek 

Pořadatele a stránek či sociálních sítí souvisejících (Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest atd.), k jakýmkoliv 

účelům včetně propagačního, reklamního či marketingového, dokud Účastník soutěže udělení licence 

Pořadateli prokazatelně neodvolá.    

7.2. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný Soutěžní příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli 

Organizátora a za takové šíření již Organizátor neodpovídá.   

   

8. Soutěžní odměna   

8.1.  Dne 8.4. Organizátor vyhlásí a odmění 1 vybraný Vítězný příspěvek, přičemž Výherce obdrží:   

• Rybičky 48    

o Exkluzivní šedesáti minutové vystoupení na jediné svatbě v České Republice.   

o Zajištění profesionálního zvukového a světelného aparátu, odpovídající technickému rideru 
skupiny Rybičky 48.   

o Zajištění natočení profesionálního svatebního videa.   

• Captain Morgan   

o Pro každého člena svatební posádky bude připraveno 5 drinků, které během svatebního dne 

namíchá profesionální barman. 

o Míchané nápoje se budou primárně skládat z produktů Captain Morgan Nabídku produktů i ukázku 
nápojů naleznete na stránkách Captain Morgan Česká republika 

▪ CM Original Spiced Gold 

▪ CM Black Spiced 

▪ CM Dark rum 

▪ CM White rum 

▪ CM Tiki 

o Míchané nápoje budou zajištěny včetně nealkoholické složky, ledu nebo skla na servírování. 

o Finální podoba nápojového menu bude odsouhlasena s novomanžely, stejně tak časový 

harmonogram barmanských služeb. 

 
• Stačí říct jen ano   

o koordinace svatby zdarma (informativní schůzka, koordinační schůzka v místě pořádání, 
koordinace svatebního dne)    

o Poskytnutí kontaktů na ověřené dodavatele, s garancí minimálně 10% slevy. Výherci si mohou 

doobjednat kompletní služby za 10.000,- Kč (příprava konceptu, harmonogramu, zajištění 

dodavatelů - další dvě schůzky navíc a neomezená telefonická a emailová komunikace). 

https://www.captainmorgan.com/cs-cz
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• Rabochův Mlýn 

o 30% sleva na pronájem objektu 

o V rámci svateb je paušálně stanoven pronájem na 3 dny (příprava, svatba, úklid – časově dle 

domluvy o dalších rezervací). Prostory areálu je nutné předat ve stavu, ve kterém si jej převezmete 

na základě předávacího protokolu. Navíc se platí spotřebované energie (voda, elektřina), a to dle 

skutečného odběru (na 50 hostů cca Kč 1.000,- až Kč 1.500, -). Zmíněná paušální cena za pronájem 

činí Kč 40.000, - včetně celkové kapacity pro ubytování na dvě noci.   

   

9. Podmínky pro uskutečnění vystoupení skupiny Rybičky 48   

9.1.   Management skupiny Rybičky 48 a Výherce soutěže dojdou ke shodě ve výběru termínu uskutečnění akce.   

9.2. Pokud je Výhercem navrhovaný termín již z pohledu kapely Rybičky 48 obsazen, je třeba najít termín z pohledu 

kapely Rybičky 48 volný, pokud nedojde mezi managementem skupiny Rybičky 48 a Výhercem ke shodě, na 

termínu, vystoupení skupiny Rybičky 48 zaniká.   

9.3.  Možnost uskutečnění vystoupení skupiny Rybičky 48 podléhá aktuálním pandemickým opatřením.   

9.4.  Vystoupení skupiny Rybičky 48 je možné uskutečnit nejpozději do 22.12.2022   

9.5.  Pro vystoupení je třeba splnit tyto požadavky z technického rideru skupiny Rybičky 48   

Minimální velikost pódia 8x6 m (š x h) (v případě menšího prostoru nás, prosím, kontaktujte, ať uzpůsobíme setup.) 

Minimální výška stropu 5 m   

   
Minimální el.příkon:   

Požadujeme samostatnou přípojku 63A pro světla a 32A pro zvuk.  V 

případě odlišného jištění nás, prosím, kontaktujte.   

(Celkový elektrický příkon musí být dostatečně naddimenzován pro veškerou použitou zvukovou a světelnou 

techniku. Nesmí dojít k výpadku proudu v důsledku poddimenzování elektrického příkonu a jištění!!!)    

   

   

Počet stagehands      

Požadujeme 4 silné a zdatné stagehands (bedňáky), kteří musí být k dispozici po celou dobu stavby i bourání. Časový 

plán bude upraven na základě konkrétních požadavků.   

   

Vyžadujeme přítomnost elektromechanika či jiné proškolené osoby po celou dobu koncertu i stavby   

   

Šatny   

1x uzamykatelná šatna s vlastním WC, se stolem a sezením pro 12 osob a alespoň jedním velkým zrcadlem.   

   

Během produkce nesmí být na pódiu uvedena žádná předem neschválená loga či jiná propagace reklamních 

partnerů.   

   

Požadavky na catering:   

RYBIČKY 48   

Pití a jídlo pro 12 osob, z toho jedno jídlo bezlaktózové.    
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Počet automobilů a parkování:   

RYBIČKY 48   

Požadujeme zpevněný a bezpečný příjezd pro 2 osobní a 2 dodávkové automobily (výška 2,95m, délka přibližně 

7m) bezprostředně blízko k místu vykládky a nakládky nástrojové aparatury.    

Dále zajištění parkování po celou dobu produkce a v případě přespání hlídané parkoviště, či možnost parkování 

na hotelovém hlídaném parkovišti, resp. v uzamykatelném dvoře penzionu.   

V případě, že se místo produkce nachází v oblasti se zákazem vjezdu, či zákazem zastavení, požadujeme zajištění 

patřičných oprávnění k vjezdu a zastavení. Parkování pak lze řešit formou vzdáleného parkoviště, s tím, že 

případné náklady na parkování nese pořadatel.   

   

10. Oznámení Výhry výhercům   

10.1. Výherci bude Výhra oznámena prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti, prostřednictvím které se 

Soutěže zúčastnil (Facebook), a to do 7 dnů od vyhodnocení Soutěže.   

10.2. Výherci jsou povinni do sedmi dnů od doručení oznámení o Výhře oznámit Organizátorovi, že přijímají Výhru a 

poskytnout Organizátorovi potřebné informace pro organizaci předání Výhry.   

10.3. Pokud se některého z Výherců do sedmi dnů od prvního oznámení Výhry nepodaří zkontaktovat nebo 

neposkytne potřebné informace nebo pokud se některá z Výher vrátí jako nedoručená nebo oznámení o Výhře 

vrátí jako nedoručené nebo Výherce odmítne svou Výhru nebo Účastník soutěže nebude splňovat podmínky 

uvedené v těchto Pravidlech, budou kontaktováni náhradníci. Pokud ani náhradníci neposkytnout součinnost 

podle předchozí věty, Výhra propadne a nebude udělena.   

10.4. Propadnutím Výhry nevzniká žádnému z Výherců právo na jakoukoliv kompenzaci.    

10.5. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat po Výherci před předáním Výhry prokázání se platným osobním 

dokladem prokazujícím jeho věk a totožnost.   

   

11. Obecné podmínky Soutěže   

11.1. Účastí v Soutěži projevuje každý Účastník svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně 

dodržovat.   

11.2. Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících se této Soutěže, jakožto i 

o Výhercích v Soutěži.   

11.3. Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení zaslání Výher zaslaných prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb či jiným způsobem. V případě, že se Výherci nepodaří bez nepřiměřených obtíží doručit Výhru 

na jím uvedenou doručovací adresu, zaniká nárok Výherce na získání této výhry.   

11.4. Výhry, které Výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří odevzdat či doručit na Výhercem 

uvedenou doručovací adresu propadají bez náhrady ve prospěch Organizátora soutěže, který je oprávněn 

rozhodnout o jejich dalším využití.   
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11.5. Organizátor neodpovídá za jakékoliv škody nebo újmy, které Účastníkům Soutěže případně vznikly v souvislosti 

s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním Výher.    

11.6. Účast v Soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou. Výhry nemohou být poskytnuty alternativním 

způsobem, např. peněžní formou.   

   

12. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy   

12.1. Pořadatel jakožto správce osobních údajů („Správce“) zpracovává osobní údaje Účastníka Soutěže, jež poskytl v 

průběhu Soutěže, přičemž právním základem je souhlas Účastníka Soutěže, a to v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů („GDPR“):   

Totožnost a kontaktní 

údaje Správce   

R48 Agency, s.r.o.   

Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora   

IČO: 273 61 691   

DIČ: CZ27361691   

Banovní spojení: 2088828329/0800, Česká Spořitelna, a.s.   

Firma je vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 108418   

Kontaktní mail: info@rybicky48.cz    

Rozsah zpracovávaných 

údajů   

Jméno, příjmení, elektronický kontakt, v případě výhry též adresa, 

telefonní číslo, e-mail   

Účely zpracování   Výlučně organizace Soutěže.   

Právní   základ 

pro zpracování    

 Souhlas Účastníka Soutěže   

Doba, po kterou budou 

osobní údaje uloženy   

Po dobu nezbytně nutnou k organizaci Soutěže a platnosti souhlasu, u 

Výherce následně po dobu danou zákonem.   

Příjemci   Organizátor, jenž je zpracovatelem osobních údajů ve smyslu GDPR, a 

dalším poskytovatelům, kteří pro Správce zajišťují IT, účetní, právní a jiné 

služby   

Poučení subjektu údajů   Máte právo souhlas kdykoliv odvolat – jeho odvoláním však končí Vaše 

účast v Soutěži.   

  Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování. Máte právo na přenositelnost údajů. 

Práva lze uplatnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše 

uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je 

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.   
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Výherce výslovně souhlasí s tím, že Organizátor Soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ust. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, bezplatně 

jméno a příjmení Výherce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora 

v souvislosti s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Vyhlašovatele, s tím, že mohou být 

pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i obrazové záznamy Výherce. Souhlas dle tohoto 

odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení Soutěže. V případě neudělení souhlasu není možné se Soutěže 

účastnit.   

13. Vyloučení Účastníka   

13.1. Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka, a to v případě, že Účastník neudělí souhlas se 

zpracováním osobních údajů, nebo Organizátor bude mít podezření, že Účastník dosáhl výsledku v Soutěži 

podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit 

výsledky této Soutěže. Toto rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.   

13.2. Ze Soutěže jsou vyloučení všichni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) společnosti 

Organizátora a všech spolupracujících agentur či společností a osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou 

v poměru obdobném) uvedených společností nebo osoba jí blízka, cena se neodevzdá.   

13.3. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a 

změnit podmínky předávání Výher zejm. v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly 

být Výhercům předány v souladu s těmito Pravidly.   

13.4. Organizátor neodpovídají za nedoručení zprávy, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se 

Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační 

obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé 

v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací.   

   

14. Závěrečná ustanovení   

14.1. V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo 

jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných Pravidel Soutěže platí znění těchto úplných 

Pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech 

určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s těmito úplnými Pravidly Soutěže.   

14.2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž úplně zrušit bez udání 

důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena vždy formou písemných číslovaných dodatků 

zveřejněných na http://www.rybicky48.cz/milionovasvatba.  

  

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na http://www.rybicky48.cz/milionovasvatba .   

   

V Kutné Hoře dne 21.03.2021   
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