Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a
podmínky hry společnosti Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, s názvem „Po
stopách templářů“ na území České republiky. Podmínky a pravidla hry mohou být pozměněné
pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Provozovatelem hry je:
Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo,
se sídlem Čejkovice 945, 696 15, Česká republika, IČ: 45475148, DIČ: CZ45475148
(dále jen „provozovatel“).

2. Organizátorem hry je:
společnost PROMO PLANET, s.r.o.,
se sídlem Táborská 125, 615 00 Brno, Česká republika, IČ: 277 18 409, DIČ: CZ27718409
(dále jen „organizátor“).

3. Hra „Po stopách templářů“
„Po stopách templářů“ (dále jen „hra“) je název hry, kterou provozovatel připravil jako benefit pro
své zákazníky.
Hra bude probíhat v termínu od 1.5.2012 do 31.12. 2012 včetně na území České republiky
(dále jen „doba konání hry“).
Doba konání hry může být zkrácena v případě vyčerpání odměn vyhrazených pro účely hry.

4. Podmínky účasti:
Účastníkem hry se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro
doručování na území ČR, která na základě GPS souřadnic uveřejněných na webové stránce
www.templari.cz najde schránku zařazenou do hry (dále jen „herní schránka“) a z ní získá herní
kartu.
Herní komponenty:
•

Herní schránka – je plastová krabička s označením hry a názvem „Po stopách templářů“.
Obsahuje informační dokument; zápisník a tužku; herní karty. Herní schránka je zabalená
do ochranného obalu.

•

Informační dokument – obsahuje informace o hře a její stručná pravidla a informace o
místě uložení schránky. Je nedílnou součástí schránky.

•

Zápisník a propiska – slouží jako návštěvní kniha. Účastníci hry do ní zapisují své jméno
nebo přezdívku, datum nalezení a počet herních karet při nalezení schránky. Zápisník a
tužka jsou nedílnou součástí herní schránky.

•

Herní karty – mají na jedné straně vizuál hry, na druhé straně informace o dané lokalitě
ve vztahu k působení templářského řádu. Každá karta obsahuje unikátní kód. Herní karty
jsou jedinou součástí herní schránky, kterou si účastníci hry můžou vzít s sebou. Herní
karty budou průběžně doplňovány do herních schránek.

•

Figurky templářských rytířů – jsou tzv. putovní předměty v počtu 5 ks. Jsou součástí
vybraných schránek a úkolem každého z nich je navštívit všech 50 schránek zařazených
do hry. Účastníci hry mohou figurky přenášet mezi jednotlivými schránkami, ale nesmí si
je ponechat.

Každý účastník hry si smí vzít z jedné herní schránky jenom jednu herní kartu v době konání hry.
Skupina účastníků hry, hledající herní schránky společně, si může vzít maximálně dvě herní karty.
V případě, že při nálezu nebude herní schránka obsahovat žádné herní karty, zapíše účastník hry
do zápisníku svoji e-mailovou adresu a poznámku: „Při nálezu neobsahovala schránka žádné
herní karty.“ Na skutečnost pak upozorní organizátora zasláním e-mailu na spravce@templari.cz.
Následně bude účastníkovi zaslán unikátní kód, na vyžádání i herní karta.
V žádném případě se nesmí ze schránky odnášet její obal, informační dokument, zápisník ani
propiska. Tyto komponenty musí být po použití vráceny zpátky do herní schránky. Účastníci hry
jsou povinni vrátit herní schránku na stejné místo, kde ji nalezli a ukrýt ji tak, aby nenarušovala
charakter okolí. Při vyzvednutí a skrytí herní schránky je nutná zvýšená pozornost, aby se
zabránilo prozrazení úkrytu nezúčastněným, kteří by schránku mohli poškodit.
Do herní schránky není dovoleno vkládat kromě herních komponentů jiné předměty, zejména
jídlo, nápoje, sklo, zapalovače, sirky, nože, spreje a další nebezpečné předměty.
Porušení podmínek daných pravidly je důvodem k okamžitému vyloučení účastníka ze hry.
Herní schránky se nacházejí na významných památních a historických místech na celém území
ČR. V těchto místech se předpokládá působení rytířů templářského řádu v minulosti. Schránky
jsou obvykle ukryté: v pařezech stromů, u kmenů stromů, pod skálami, u pomníků a na dalších
dostupných místech. K nalezení schránek není nutné použít lopatu, motyku, ani jiné ostré
předměty.
Každý účastník hry svojí účastí bere na vědomí a potvrzuje, že v rámci hledání herních schránek
v žádném případě není povoleno vstupovat na nemovitosti v soukromém vlastnictví, ničit,
poškozovat či znečišťovat soukromý a veřejný majetek, veřejná prostranství, kulturní památky a
životní prostředí, zejm. kopat, hrabat či jinak narušovat okolí dané lokality.
Účastník hry má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti se svojí účastí na hře a
hledání herních schránek, včetně nároků státních orgánů uplatňovaných ve spojení
s ustanoveními platných právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí, ochranu
kulturních památek, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník hry se zavazuje, že jeho
účastí na hře a hledáním herních schránek nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob.
V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil přímo či nepřímo práva třetí osoby,
je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen Pořadateli uhradit jakoukoli
škodu v případě porušení podmínek v těchto pravidlech stanovených. Pořadatel a organizátor si
vyhrazují bez nároku na odměnu či jakékoli jiné náhrady vyloučit ze hry účastníka, jehož účast ve
hře odporuje dobrým mravům či právním předpisům ČR, případně může poškodit dobrou pověst
Pořadatele nebo jeho výrobků nebo je jiným způsobem v rozporu s těmito pravidly. Pořadatel
nenese odpovědnost za rizika spojená s účastí na hledání herních schránek. Účastník bere na
vědomí, že se hry účastní na vlastní nebezpeční a odpovědnost...

5. Mechanizmus hry:
V rámci hry bylo umístěno 50 schránek na různých místech ČR. Schránky jsou rozděleny do 12
oblastí.
Hra probíhá následovně:

a) Na webové stránce www.templari.cz v sekci „Po stopách templářů“ budou postupně
zveřejňovány GPS souřadnice 38 herních schránek a 12 šifer k rozluštění ostatních GPS
souřadnic ke zbylým 12 schránkám.
b) Hráč si z mapy na webové stránce vybere lokalitu pro hledání schránek.
c) Na základě GPS souřadnic nebo šifer pro získání GPS souřadnic najde hráč vybranou
herní schránku.
d) Hráč vybere herní schránku z úkrytu.
e) Po sejmutí vrchního obalu otevře herní schránku.
f)

Přečte si informační dokument nacházející se uvnitř schránky.

g) Do záznamníku zapíše své jméno nebo přezdívku, datum nalezení schránky a počet
herních karet při nalezení.
h) Z herní schránky si vezme jednu herní kartu.
i)

Ostatní komponenty vrátí zpátky do herní schránky.

j)

Herní schránku v obalu uloží do původní skrýše.

k) Hráč se zaregistruje na webové stránce www.templari.cz v sekci „Po stopách templářů“ a
zapíše unikátní kód z karty.
l)

Hráč sbírá další herní karty z jednotlivých herních schránek v rámci stanovených oblastí.

Cílem hry je sesbírat co největší počet herních karet z jednotlivých herních schránek umístěných
na celém území ČR. Účastníci hry smí vybrat z každé herní schránky jednu herní kartu jenom
jedenkrát. V žádném případě nesmí vybírat herní karty víckrát z té samé herní schránky.

Nově bylo do hry zařazeno 5 figurek templářských rytířů a úkolem každého z nich je navštívit
všech 50 schránek zařazených do hry. Putování templářských rytířů probíhá následovně:
m) Hráč, který najde v jedné ze schránek rytíře, si jej může vzít s sebou pouze za účelem
přemístění do další schránky.
n) Při registraci nálezu schránky (viz bod g a k) hráč do poznámky zaznamená nález rytíře.
o) Zapíše si a dobře uschová jeho unikátní kód.
p) Přemístí rytíře do nové schránky a zaznamená jeho kód na webové stránce
www.templari.cz v sekci „Po stopách templářů“.
q) Za přemístění rytíře do nové schránky, kterou ještě rytíř nenavštívil, má hráč nárok na
odměnu (viz bod č. 6)
r)

Nárok hráče na odměnu za přemístění rytíře do nové schránky vzniká až po vyzvednutí
rytíře z této schránky jiným hráčem.

6. Odměny
Hra probíhá výlučně na území České republiky. Odměny nebudou zasílány na adresu do
zahraničí.
Odměny získá účastník hry za sesbírání určeného počtu herních karet a zapsání unikátních kódů
z herních karet na stránku www.templari.cz . Herní karty jsou důkazem, že účastník hry získal
unikátní kód dle pravidel hry. Organizátor hry může před vydáním odměny vyzvat účastníka hry

k předložení herních karet. V případě, že při nálezu neobsahovala herní schránka žádné herní
karty, je dokladem dodržení pravidel účastníkův záznam v zápisníku.
Odměny:
•

1. odměna – památeční templářská mince. Každý, kdo v době konání hry sesbírá čtyři
herní karty ze čtyřech různých herních schránek v rámci jedné oblasti, zaregistruje se na
webové stránce www.templari.cz v sekci „Po stopách templářů“ a zadá unikátní kód
z každé ze sesbíraných herních karet (na pořadí kódu z karet nezáleží), získá památeční
templářskou minci. Další mince získá za sesbírání požadovaného počtu herních karet
z dalších herních schránek. Celkový počet odměn je 1500.

•

2. odměna – poukaz na prohlídku templářských sklepů v Čejkovicích spojenou s
degustací vína. Každý, kdo v době konání hry nalezne jednu z pěti figurek templářských
rytířů, zaregistruje se na webové stránce www.templari.cz v sekci „Po stopách templářů“,
přemístí jej do nové schránky, kterou ještě rytíř nenavštívil a zadá rytířův unikátní kód,
získá poukaz na prohlídku templářských sklepů v Čejkovicích spojenou s degustací vína.
Nárok hráče na odměnu za přemístění rytíře do nové schránky vzniká až po vyzvednutí
rytíře z této schránky jiným hráčem. Celkový počet odměn je 300.

Odměny budou účastníkům hry zaslány prostřednictvím pošty nejpozději do 30 dní od zadání
kódů z herních karet, a to na jimi uvedenou kontaktní adresu v rámci registrace na webové
stránce www.templari.cz
V případě, že se účastníky hry nepodaří kontaktovat a doručit výhru na jimi uvedenou
kontaktní adresu, zaniká nárok účastníků hry na získání odměn. Provozovatel v žádném
případě není odpovědný za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení odměn z důvodů
spočívajících na straně pošty či jiného doručovatele. Provozovatel v žádném případě není
odpovědný za nedoručení odměn v případě změny bydliště účastníka hry. Takto nedoručené
odměny tak propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům
provozovatele hry.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním
odměn. Nebezpečí škody na odměně přechází na účastníka hry okamžikem předání odměny
účastníkovi hry. Účastník hry nemůže nárokovat jinou odměnu, než která mu bude vydána a
nemá nárok odměnu reklamovat. Odměny není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v
jiném plnění.
Vyhodnocení a vyhlášení hry provádí provozovatel, příp. organizátor.
Provozovatel hry si vyhrazuje právo na změnu odměn, jakož i na případnou změnu pravidel
hry v průběhu hry. Jakékoliv vymáhání odměn nebo účasti ve hře právní cestou je vyloučeno.
V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli hry.

7. Zpracování osobních údajů
Účastí ve hře souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen
údaje) do databáze společnosti Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo jakožto správce
(dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro
marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o
pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání
souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí,
že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že
svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu

k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních
údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na
Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních
údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
Účastníci hry výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č.
40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a
město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora
v souvislosti s touto hrou a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše
uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků hry, a to po dobu 5 let od
ukončení hry.

8. Všeobecná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo po dohodě s organizátorem s konečnou platností rozhodnout o
všech záležitostech týkajících se této hry. Provozovatel je zároveň po dohodě s organizátorem
oprávněn hru kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a odměn ve hře soudní
cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této hry ztrácí účastník nárok na odměnu.
Výsledky hry jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je
vždy na provozovateli.
Ze hry jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, organizátora a
všech spolupracujících osob, a osoby jim blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V
případě, že se odměněným stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem
provozovatele, organizátora či spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, odměna se
neodevzdá. Stejně tak se odměna nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého
z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla hry. Provozovatel
bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků hry v maximální možné míře.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika, škody a závazky účastníků hry a
třetích osob souvisejících s účastí ve hře a získáním odměn.
Realizace hry podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu s interním
předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně hry je oprávněn poskytovat
pouze provozovatel, popř. organizátor hry.
Tyto pravidla hry vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci hry „Po stopách templářů“
výlučně v ČR.
Zkrácená pravidla hry jsou k dispozici webové stránce www.templari.cz po dobu konání hry.
Úplná pravidla hry jsou k dispozici na webové stránce provozovatele www.templari.cz. Všichni
účastníci hry jsou těmito pravidly vázáni a účastí ve hře se je zavazují dodržovat.

