
                                                        

Navrhni olympijskou bundošprajdu 

a vyhraj Toyotu na víkend a Big Shock! na celý rok 

 

Letní olympiáda v Tokiu se blíží a my už se nemůžeme dočkat závodů ve vodním slalomu, druhém 

nejúspěšnějším českém olympijském sportu. Věříme, že do letošních bojů o medaile zasáhnou i čtyři 

čeští reprezentanti. Chceš se podílet na jejich úspěchu? Máme pro Tebe unikátní příležitost! Navrhni 

design olympijského trikotu, ve kterém naše čtveřice pojede závody na LOH, a zapoj se do soutěže 

o Big Shock! na celý rok a víkendové zapůjčení vozu Toyota.  

Jiří Prskavec, Tereza Fišerová, Kateřina Kudějová a Lukáš Rohan. Tahle čtyřka bude reprezentovat 

Českou republiku na nadcházející olympiádě v Tokiu. A protože chceme, aby na dálku cítili co největší 

podporu českých fanoušků, přinášíme tuto jedinečnou soutěž o nejlepší návrh designu bundošprajdy. 

Zapojit se můžeš jednoduše: 

1) Stáhni si šablonu pod tímto článkem a zakresli vlastní návrh designu bundošprajdy. Můžeš tvořit 

elektronicky, nebo si šablonu vytiskni a svůj návrh nám vyfoť či naskenuj. Nezapomeň, že má trikot dvě 

strany. Kreativitě se meze nekladou, pokud chceš přidat vizualizaci, nebude to na škodu. * Zároveň 

na olympijských hrách není možné propagovat žádnou značku. Prosíme, nepoužívej tedy žádná loga 

nebo na první pohled patrné reklamní prvky.  

2) Vyplněnou šablonu nám odešli prostřednictvím zprávy/directu na Facebooku či Instagramu nebo 

na e-mail soutez@kanoe.cz.  

3) Těš se na vyhlášení výsledků! 

O nejlepším designu rozhodnou naši čtyři olympionici plus odborná komise. Soutěž potrvá od pondělí 

1. března 2021 do neděle 21. března 2021. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v neděli 28. března 2021 

na sociálních sítích @czechcanoe (Facebook i Instagram). Autor nejlepšího návrhu získá 365 

půllitrových plechovek Big Shock! s příchutí dle vlastního výběru a víkendové zapůjčení vozu Toyota.  

(* Design navrhuj na bílou část. Ber také na vědomí, že při samotném závodu budou mít reprezentanti 

na sobě číslo viz fotografie dole pod článkem, proto doporučujeme zaměřit se především na oblast 

rukávů a ramen, nicméně hrudní část nevynechávej – bude viditelná při prezentačních fotografiích 

a trénincích.) 

  

https://www.facebook.com/CzechCanoe
http://www.instagram.com/czechcanoe
mailto:soutez@kanoe.cz


                                                        

Oficiální grafika 

      

 

 

Ilustrační fotografie – Jiří Prskavec se startovním číslem v Tokiu. 

 



                                                        

Šablona ke stažení 

 

 

 



                                                        

Smluvní podmínky soutěže a právní ujednání: 

1. Organizátorem soutěže je Czech Canoe Invest s.r.o. IČ: 06665462, sídlem Severovýchodní V 612/17, 

Záběhlice (Praha 4), 141 00 Praha, dále jen Pořadatel. 

2. Soutěže se mohou bez omezení věku účastnit všechny fyzické osoby 

3. Soutěžící zasláním návrhu stvrzuje, že se seznámil s detaily soutěže viz výše, souhlasí s nimi 

a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící je povinen se zdržet jakýchkoliv zásahů do práv třetích osob, 

zejména do práv autorských a jiných práv duševního vlastnictví. Do soutěže mohou být přihlášena 

pouze taková díla, u nichž soutěžící osobně disponuje výkonem uvedených práv. Soutěžící je výslovně 

srozuměn rovněž s tím, že zaslaná soutěžní práce (chráněné dílo) může být vyhlašovatelem 

a organizátorem soutěže bez nároku na odměnu dle nutnosti výrobce pozměněna, užita k účelům 

výstavním, zpravodajským a propagačním, a to všemi způsoby užití, pro všechny státy světa, bez 

časového omezení, nebo může být soutěžní práce organizátorem dále postoupena a ke stejným 

účelům užita třetí osobou. Soutěžící uděluje na následujících 6 měsíců a obzvláště pro dobu trvání 

olympijských her (do 31. 9. 2021) vyhlašovateli a organizátorovi exkluzivitu při prezentaci soutěžní 

práce. Tím bere na vědomí, že jakékoliv užití soutěžní práce (díla) soutěžitelem či třetí osobou a rovněž 

udělení či převod užívacích práv ve prospěch třetí osoby je v době trvání soutěže zakázáno pro rozpor 

se zájmy vyhlašovatele a organizátora soutěže. V případě, že soutěžní práce (dílo) v rámci hodnocení 

porotou postoupí do užšího výběru, o čemž bude soutěžící informován bez zbytečného odkladu, 

zavazuje se navíc soutěžící zdržet se užití a převodu práv bez předchozího výslovného souhlasu 

organizátora i po dobu následujících 6 měsíců. Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek, 

smluvních ujednání a užívacích oprávnění je rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené 

osoby jsou zavázány postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně 

smírným jednáním za účasti organizátora soutěže. Rozhodčími orgány příslušnými k řešení případných 

sporů, které se nepodaří uzavřít smírně s pomocí organizátora, jsou obecné soudy České republiky. 

4. Registrací do Soutěže (zasláním svého návrhu) Soutěžící dávají Pořadateli souhlas s pořízením 

obrazových snímků a zvukových, obrazových nebo zvukově-obrazových záznamů Soutěžících a jejich 

projevů v rámci Soutěže, či při přebírání výhry, či po skončení Soutěže, pokud bude dána jakákoliv 

souvislost se Soutěží, a poskytují bezúplatně Pořadateli výhradní právo a licenci k použití těchto snímků 

a záznamů k jakýmkoliv reklamním, publikačním, mediálním a dalším ekonomickým účelům Pořadatele 

a Partnerů Soutěže, jakož i k odvysílání takto pořízených materiálů na všech platformách (např. 

youtube, vimeo, Instagram, Facebook, atd.) a ve všech médiích a použití v rámci prodeje 

marketingových produktů a jakéhokoliv zboží, služeb atd. a k zabezpečení průběhu Soutěže, 

a to společně s uvedením jména a příjmení Soutěžících. Soutěžící je povinen (zejména nikoliv však 

výlučně v souvislosti s průběhem Soutěže a se získáním a převzetím odměny) poskytnout Pořadateli 

interview, a to ve vysílání nebo jinak, kdykoliv o to Pořadatel požádá a na žádost Pořadatele se účastnit 

oficiálního předání výhry na určeném místě a učinit veškerá právní jednání s tím související (např. 

v souvislosti s medializací, natáčením propagačního videa/filmu atd.). Soutěžící dále dávají Pořadateli 

souhlas se svým označováním na sociálních sítích a k případnému využívání obsahu těchto sociálních 

sítích, který dříve na sociálních sítích zveřejnili, zejména za účelem medializace Soutěže a natáčení 

propagačního videa/filmu. 

6. V případě porušení jakékoliv povinnosti obsažené v bodech 2.–6. Smluvních podmínek a případně 

jakékoliv další povinnosti obsažené na jiném místě ve Smluvních podmínkách ze strany Soutěžícího či 

v případě, že Soutěžící jedná v rozporu se smyslem a obsahem Smluvních podmínek, si Pořadatel 

vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže každého Soutěžícího, který některou z těchto povinností poruší (či 



                                                        

jedná v rozporu se smyslem a obsahem těchto povinností), a případně danému Soutěžícímu odejmout 

nárok na vyplacení / předání výhry, a to i zpětně, pokud se porušení takové povinnosti či jednán 

v rozporu s jejich smyslem a účelem prokáže po skončení Soutěže. V případě, že již došlo 

k vyplacení/předání výhry, zavazuje se vyloučený výherce Soutěže výhru na výzvu Pořadatele vrátit 

Pořadateli. Pokud nebude peněžitým plněním podle bodu V. odst. 5 Smluvních podmínek disponovat, 

vrátí Pořadateli finanční částku odpovídající hodnotě výhry době jejího předání výherci Soutěže. 

7. Vyloučením ze Soutěže Soutěžící ztrácí práva plynoucí z účasti v Soutěži a právo ucházet 

se o případnou výhru. Vyloučí-li Pořadatel ze Soutěže výherce Soutěže, není povinen Soutěž opakovat. 

Pořadatel není povinen Soutěžícího o jeho vyloučení ze Soutěže informovat; učiní tak však na písemnou 

žádost Soutěžícího zaslanou na adresu sídla Pořadatele. 

8. V případě Nezletilého mladšího 15 let lze osobní doklad prokazující totožnost nahradit Souhlasem 

zákonného zástupce s náležitostmi podle bodu 3. Smluvních podmínek. 

9. Při předání výhry se soutěžící zavazuje k respektování a k dodržování obecně závazných právních 

předpisů České republiky a základních hygienických doporučení zejména Světové zdravotnické 

organizace a ministerstvech ČR v průběhu trvání Soutěže, na jejichž základě má být předcházeno 

onemocnění COVID-19 (např. pravidla roušky, ruce, rozestupy). 

Partneři soutěže 

Český olympijský tým 

Toyota Česká republika 

Big Shock!  

 

 

 


