
 
 

 

RÁMCOVÁ PRAVIDLA 

1. POŘADATEL  
 

1.1 Nadační fond Sport2Life se sídlem Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČ: 
06807691, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle N, vložce 
1585 (dále jen „Pořadatel“), který byl založen za účelem všestranné podpory sportovních 
aktivit dětí a mládeže, venkovních aktivit dětí a mládeže a jejich zdravého životního stylu (dále 
jen „Účel“), plní svůj Účel mimo jiné tím, že na území České republiky pořádá různé programy, 
soutěže či akce určené především dětem a mládeži, a to buď široké veřejnosti dětí a mládeže či 
cíleným skupinám např. školám v konkrétní lokalitě apod. (dále jen „Akce“).  
 

2. PREZENTACE AKCÍ A PRAVIDLA KONKRÉTNÍCH AKCÍ 
 

2.1 Akce určené široké veřejnosti dětí a mládeže jsou prezentovány především na webu Pořadatele 
www.sport2life.org/cs či přímo na webu příslušné Akce a/nebo na sociálních sítích Pořadatele, 
a to zejména na jeho facebookovém profilu Sport2LifeCeskaRepublika a/nebo instagramovém 
profilu @sport2life_czech, případně na viditelném místě při vchodu do místa konání Akce (dále 
jen „Sociální sítě“), kde jsou obvykle současně komunikována úplná pravidla konkrétní Akce 
či výtah z nich (dále jen „Veřejné akce“).  
 

2.2 Akce určené cíleným skupinám dětí a mládeže jsou prezentována na webu příslušné Akce či 
přímo jejím potenciálním účastníkům, resp. jejich zákonným zástupcům osobně a/nebo 
písemně, případně na viditelném místě při vchodu do místa konání Akce (dále jen 
„Dokumentace akce“), a to včetně jejich pravidel či výtahu z nich (dále jen „Cílené akce“).  
 

2.3 Upravují-li pravidla konkrétní Akce či výtah z nich některé otázky odchylně od těchto 
rámcových pravidel, mají přednost před rámcovými pravidly, která se použijí podpůrně. 
 

3. ÚČASTNÍCI 
 

3.1 Akce jsou určené především dětem a mládeži do 18 let věku ke dni zahájení Akce. Přesný věk 
Účastníků konkrétní Akce je vždy komunikován u Veřejných akcí na Sociálních sítích, u Cílených 
akcí v Dokumentaci akce.  
 

3.2 U Akcí, v rámci nichž dochází k předávání výhry výhercům, je podmínkou účasti platná 
doručovací adresa na území České republiky. Vrátí-li se Pořadateli výhra jako nedoručená, 
právo na ni zaniká. U Akcí, jejichž součástí je přítomnost Účastníka v místě konání Akce, 
případně při předávání výher, si Účastník nese náklady na dopravu do místa konání Akce či 
předávání výhry a na pobyt v něm sám. 
 



4. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ AKCÍ, PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI, VÝBĚR A VYHLÁŠENÍ 
VÝHERCŮ, PODMÍNKY PŘEDÁVÁNÍ VÝHER 
 

4.1 Místo a doba trvání Akce, jakož i podmínky účasti v Akci (návod, jak se zúčastnit), způsob výběru 
a vyhlášení výherců a podmínky předávání výher jsou vždy uvedeny u Veřejných akcí na 
Sociálních sítích, u Cílených akcí v Dokumentaci akce. 
 

5. UŽITÍ ZÁZNAMŮ, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SCHVÁLENÍ PRAVIDEL 
 

5.1 Pořadatel plní svůj Účel, nejen tím, že pořádá Akce samotné, ale též tím, že o nich a jejich 
výsledcích informuje širokou veřejnost dětí a mládeže, a to způsoby, které jsou jim blízké. Proto 
pravidelně pořizuje záznamy ze svých Akcí a šíří je zejména na Sociálních sítích, případně na 
Youtube.com. a dalšími propagačními materiály (vč. např. Billboardů). 
 

5.2 Záznamy z Akcí zahrnují v závislosti na typu Akce podobizny Účastníků, jejich písemné projevy 
např. soutěžní odpovědi v oblasti jejich vztahu ke sportu, obrazové snímky a obrazové i zvukové 
záznamy týkajících se osob Účastníků nebo jejich projevů osobní povahy pořízené v souvislosti 
s účastí v příslušné Akci, příp. s předáváním výhry v Akci (dále jen „Záznam“). Ke 
zveřejňovaným  Záznamům Pořadatel přiřazuje pouze křestní jméno a věk Účastníka, příp. 
obec bydliště či školy, a nijak jinak jej blíže neidentifikuje, zejména jej na Sociálních sítích ani 
na jiných propagačních materiálech neoznačuje (nespojuje Záznam a připojené informace 
s účtem Účastníka či jeho zákonného zástupce na sociálních sítích). Pořadatel nenese 
odpovědnost v případě, že označení provede Účastník sám či jeho zákonný zástupce nebo třetí 
osoba. 
 

5.3 Účastník nebo, je-li mu ke dni zahájení Akce méně než 15 let, jeho zákonný zástupce: 
 

5.3.1 uděluje Pořadateli souhlas ve smyslu § 77 a násl. a 84 a násl. Občanského zákoníku 
s pořízením Záznamů dle čl. 1.1 rámcových pravidel v souvislosti se svou účastí, resp. s účastní 
Účastníka v Akci, s jejich následnou úpravou, případným spojením s jinými díly nebo 
zařazením do souborného a s jejich zveřejněním na Sociálních sítích a jakýchkoli dalších 
propagačních materiálech Pořadatele za účelem naplnění Účelu. Tento souhlas je udělován 
na dobu trvání Akce, pokud jde o pořizování, a na dobu 2 let od jejího skočení, pokud jde 
o zveřejňování Záznamů. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel Záznam 
v souladu s jeho určením poskytne, a je odvolatelný. 
 

5.3.2 schvaluje pravidla konkrétní Akce a tato Rámcová pravidla, resp. zákonný zástupce Účastníka 
též účast Účastníka v Akci; 
 

5.3.3 prohlašuje, že je Účastník zdravotně způsobilý zúčastnit se konkrétní Akce; 
 

5.3.4 potvrzuje, že se seznámil s Informaci o zpracování osobních údajů, která je součástí těchto 
rámcových pravidel a jejíž aktuální znění je uvedeno na www.sport2life.org/cs (dále jen 
„Informace o zpracování“), resp. zákonný zástupce Účastníka schvaluje v souladu s čl. 8 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) a § 7 a z. č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) zpracování osobních údajů 



Účastníka Pořadatelem v rozsahu a způsobem uvedeným v Informaci, příp. souhlasu dle čl. 
3.4 Informace o zpracování 

a to jedním z následujících způsobů v závislosti na typu Akce: 

5.3.5  u Veřejných akcí pořádaných na Sociálních sítích účastí v Akci, resp. umožněním Účastníkovi, 
aby se Akce zúčastnil prostřednictvím účtu svého zákonného zástupce, resp. umožnění 
Účastníkovi, aby si vytvořil svůj účet a jeho prostřednictvím se z něj Akce zúčastnil; 
 

5.3.6 u Veřejných akcí pořádaných na konkrétním místě konání např. na sportovišti tím, že se 
Účastník dostaví na místo konání Akce a zapojí se do ní, resp. že zákonný zástupce Účastníkovi 
povolí, aby se příslušné Akce zúčastnil; 
 

5.3.7 u Cílených akcí podpisem příslušné přihlášky do Akce a/nebo svolení či souhlasu dle čl. 3.4 
Informace o zpracování. 


