
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

„McDonald's Tygří Trefa“ 

 

I. Pořadatel a organizátor soutěže  

1. Organizátorem soutěže je společnost Bílí Tygři Liberec, s.r.o., se sídlem Liberec 

7, Jeronýmova 494/20, PSČ: 460 07; IČ: 61327336, zapsaná v obchodní rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7123 (dále jen 

„organizátor“). 

II. Termín a lokalizace 

1. Soutěž probíhá od 1.9.2021do 30.4.2022 včetně (dále jen „doba trvání 

soutěže“). 

2. Soutěž probíhá na území České republiky v liberecké Home Credit Areně 

v průběhu domácích utkání Bílých Tygrů Liberec (dále jen „místo konání 

soutěže“). 

III. Podmínky účasti v soutěži 

1. Soutěže se může zúčastnit kdokoli včetně dětí, případnou výhru však musí 

vyzvednout osoba starší 18 let.  

IV. Princip soutěže 

1. Během domácího utkání Bílých Tygrů Liberec vystřelí pořadatel soutěže 

z ledové plochy mezi diváky pět tygřích dárků, z nichž jeden bude po 

rozbalení odlišný od ostatních, a to tím, že bude zabalen do zlaté fólie. 

Ten divák, který se následně, nejdéle však do konce 2. třetiny probíhajícího 

utkání dostaví na tzv. infopult v Home Credit Areně a prokáže se jako držitel 

dárku se zlatou fólií, má možnost se zúčastnit soutěže McDonald's Tygří Trefa.  

2. Tato soutěž spočívá ve snaze trefit z poloviny hřiště otvor o rozměru 35 x 10 cm 

v hokejové brance zakryté soutěžní deskou.  Pokud si soutěžící vybere možnost 

střely přes celé hřiště, střílí z brankoviště a výhra je 2krát násobena. Ostatní 

podmínky soutěže se nemění. Soutěž probíhá v průběhu přestávky mezi 

druhou a třetí třetinou probíhajícího utkání. 

Soutěžící má celkem dva pokusy u trefi z poloviny hřiště, které rozhodnou, zda 

si z utkání odnese výhru v podobě pořádného obnosu peněz. Pokud se 

soutěžící trefí již na první pokus, druhý již neprovádí. U pokusu přes celé hřiště 

nemá soutěžící dva pokusu, nýbrž jenom jeden.  

3. Hokejky a puky jsou zajištěny organizátorem soutěže. 

V. Výhra v soutěži 

1. Výhra pro soutěžícího je každý zápas odlišná, přičemž její výše v Kč bude 

rovna počtu přítomných diváků aktuálně hraného utkání, v jehož rámci je 

soutěž absolvována, tzn. – pokud přijde do Home Credit Areny například 7 125 

diváků, může si z daného utkání odnést 7 125 Kč.  

2. Pokud soutěžící mine otvor v brance, výherní obnos nepropadá, ale přičítá se 

k potenciální výhře v následujícím domácím utkání. Pokud se tedy 



v případném utkání s 7 125 diváky soutěžící netrefí a na další utkání přijde 

například 5 500 diváků, výhra se zvyšuje na částku 12 625 Kč. Takto může 

částka stoupat, dokud se jeden ze soutěžících netrefí a nezíská tak celý 

nashromážděný obnos peněz. 

3. Pokud se soutěžící trefí některým ze svých 2 pokusů, bude mu organizátorem 

vyplacena částka, která je v danou chvíli nashromážděna. 

 

4. Jakmile je částka vyšší než 10 000 Kč podléhá zdanění. 

5. Pokud se v posledním domácím utkání v Home Credit Areně soutěžící ani 

jedním pokusem netrefí, převede organizátor nashromážděnou částku 

určenou k výhře na tomto utkání ve prospěch mládežnických týmů 

Tělovýchovné jednoty Bílých Tygrů Liberec z.s. 

6. Ti soutěžící, kteří ve McDonald's Tygří Trefě svými pokusy neuspějí, se mohou 

těšit alespoň na ceny útěchy v podobě fandresu Bílých Tygrů, voucheru do 

restaurace McDonald's v hodnotě 500 kč a originálního puku TELH. 

VI. Odpovědnost organizátora za průběh soutěže a ochrana osobních údajů 

1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech 

záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího 

přerušení, odložení, odvolání či úprav Všeobecných pravidel soutěže. 

Organizátor soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit Všeobecná 

pravidla soutěže, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných 

případech soutěž i zrušit. Oprávnění organizátora zasahovat do průběhu 

soutěže zahrnuje i právo organizátora nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, 

bude-li mít organizátor podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít 

Všeobecná pravidla soutěže. V takových případech je organizátor oprávněn 

soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. 

Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy organizátorovi soutěže. 

2. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor soutěže je oprávněn kdykoli v 

průběhu soutěže měnit druhy výher. 

3. Organizátor soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení 

oznámení o výhře či samotné výhry, které nemůže ovlivnit. Tedy jakékoli chyby 

na straně poskytovatele elektronických komunikačních služeb a dalších 

dodavatelů. 

4. Veškeré osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa nebo 

e-mailová adresa, budou použity výhradně v souvislosti s pořádáním soutěže a 

nebudou zpřístupněny žádné třetí straně. Veškerá zpracovávání údajů 

prováděné v souvislosti s touto soutěží se řídí následujícími pravidly pro 

zpracování osobních údajů: viz webové stránky organizátora. 

5. Účastí v soutěži dle článku III. Všeobecných pravidel soutěže soutěžící souhlasí s 

tím, že organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a 

podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 

materiálech organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením 

vítězů soutěže a prezentace organizátora. 

VII. Závěrečná ustanovení 



1. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z Všeobecných pravidel soutěže, 

který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných 

materiálech v souvislosti se soutěží. Všeobecná pravidla soutěže jsou 

považována v rámci soutěže za jediná úplná. 

2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj 

souhlas s Všeobecnými pravidly soutěže. Jakékoli porušení nebo obcházení 

těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité 

vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 

3. Všeobecná pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových 

stránkách www.hcbilitygri.cz a každý účastník je povinen seznámit se s úplnými 

Všeobecnými pravidly soutěže, které se pro něj účastí v soutěži stávají 

závaznými. 

 

V Liberci dne 1. 9. 2021 

 

 

http://www.hcbilitygri.cz/

