
NÁZEV AKCE 

Běh pro Život v kufříku s Milošem Škorpilem 

JAK SE ZÚČASTNIT AKCE? 

Běhejte v termínu od 9. 3. do 9. 6. 2020 dle svých možností a schopností a za každý uběhnutý kilometr darujte 10 
Kč na projekt Život v kufříku – www.zivotvkufriku.cz 

Lidé se zdravotními problémy nebo neběžci se mohou zapojit i chůzí. Hlavním cíle akce je zdravý pohyb, snaha 
pomoci a zapojit se! 

JAK SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH? 

1. BĚHEJTE a ZAPISUJTE SI UBĚHNUTÉ KILOMETRY. Každý kilometr se počítá!
Soutěž probíhá od 9. 3. do 9. 6. 2020 a je rozdělena na tři soutěžní měsíce:

1. soutěžní měsíc – březen – v termínu od 9. 3. do 9. 4. 2020
2. soutěžní měsíc – duben  – v termínu od 10. 4. do 9. 5. 2020
3. soutěžní měsíc – květen – v termínu od 10. 3. do 9. 6. 2020

2. SLEDUJTE FACEBOOK @zivotvkufriku nebo INSTAGRAM @zivotvkufriku (dle sociální sítě, kde soutěžíte).

3. SOUTĚŽTE – můžete si vybrat ze dvou variant, jak se zapojit:
1. SDÍLENÍ VÝSLEDKŮ: Aktuální nebo finální počet kilometrů za daný měsíc napište do komentářů pod

soutěžní foto daného měsíce na Facebooku @zivotvkufriku nebo na Instagramu @zivotvkufriku.
Více odpovědí = větší šance na výhru, tzn. lze se zúčastnit opakovaně. Každý den však maximálně
jednou.

A/NEBO 

2. FOTOSOUTĚŽ: Sdílejte na vašem instagramovém účtu fotky/videa z běhu nebo s vašimi výkony
s označením @zivotvkufriku a hastagem #zivotvkufriku.
Více označení = větší šance na výhru, tzn. lze se zúčastnit opakovaně.

4. SEČTĚTE kilometry za celý měsíc. Za každý uběhnutý kilometr PŘISPĚJTE ČÁSTKOU 10 Kč na účet
Nadačního fondu LA VIDA LOCA  520022/5500 vedeném u Raiffeisenbank a do poznámek napište vaše
jméno z Facebookového nebo Instagramového účtu, kde soutěžíte.
Platbu zašlete nejpozději do 9. následujícího měsíce, ve kterém soutěžíte.

Pokud soutěžíte 1. měsíc (březen), platbu zašlete, aby byla na účtu připsána do 9.4.
Pokud soutěžíte 2. měsíc (duben), platbu zašlete, aby byla na účtu připsána do 9.5.
Pokud soutěžíte 3. měsíc (květen), platbu zašlete, aby byla na účtu připsána do 9.6.

VÝHRY 

15x Kniha – Běžecká Bible Miloše Škorpila s podpisem 

20x trénink (rozbor a nácvik běžeckého stylu) s Milošem Škorpilem. Místo: Praha – Hvězda. Trénink proběhne 
společně v jeden termín.  

http://www.zivotvkufriku.cz/
http://www.facebook.com/zivotvkufriku
http://www.instagram.com/zivotvkufriku/
http://www.facebook.com/zivotvkufriku
http://www.instagram.com/zivotvkufriku/


Výhry za březen budou vylosovány 10. 4.  

Instagram komentáře – 2x Běžecká Bible Miloše Škorpila a 2x trénink s Milošem Škorpilem   

Instagram fotosoutěž – 2x Běžecká Bible Miloše Škorpila a 2x trénink s Milošem Škorpilem     

Facebook – 2x Běžecká Bible Miloše Škorpila a 2x trénink s Milošem Škorpilem     

 

Výhry za duben budou vylosovány 10. 5.  

Instagram komentáře – 2x Běžecká Bible Miloše Škorpila a 2x trénink s Milošem Škorpilem   

Instagram fotosoutěž – 2x Běžecká Bible Miloše Škorpila a 2x trénink s Milošem Škorpilem     

Facebook – 2x Běžecká Bible Miloše Škorpila a 2x trénink s Milošem Škorpilem     

 

Výhry za květen budou vylosovány 10. 6.  

Instagram komentáře – 3x Běžecká Bible Miloše Škorpila a 3x trénink s Milošem Škorpilem   

Instagram fotosoutěž – 3x Běžecká Bible Miloše Škorpila a 3x trénink s Milošem Škorpilem     

Facebook – 2x Běžecká Bible Miloše Škorpila a 2x trénink s Milošem Škorpilem     

 

TERMÍN AKCE 

9. 3. – 9. 6. 2020 
 

MÍSTO AKCE 

Česká republika 
 

PODROBNÁ PRAVIDLA 

1. Organizátor akce: Nadační fond LA VIDA LOCA, Na Louži 947/1, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ.: 04655648, 
právní forma: Foundation, spis.zn.: 1324 N Městský soud v Praze (dále jen „organizátor“). 

2. Místo, kde bude soutěž probíhat: na facebookových stránkách a Instagramu @zivotvkufriku.cz  
3. Možnost zapojit se do soutěže můžete kdykoliv v termínu od 9. 3. – 9. 6. 2020 
4. Lze se zapojit opakovaně během akce. Sdílet výsledky můžete maximálně však 1x denně na Facebooku a 1x 

na Instagramu.  
5. Výhru získají ti, kteří budou vylosováni v rámci sociálních sítí a splní všechny podmínky akce. 
6. Výherci budou uvedeni na internetových stránkách organizátora, Facebooku a Instagramu. 
7. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. 
8. Výhru nelze vyplatit v hotovosti. 
9. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s jejími pravidly a s tím, že pořadatel Nadační fond LA VIDA LOCA, 

Na Louži 947/1, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ.: 04655648, je oprávněn uveřejnit jména a fotografie výherců 
ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích a využít je pro marketingové účely Nadačního fondu a 
projektu Život v kufříku. A zároveň tak projevuje i svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn zpracovávat 
jako správce osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže za účelem realizace soutěže a 
nabízení obchodu a služeb pořadatele včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, 
jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., 
jakož i případné předání těchto osobních údajů obchodním partnerům pořadatele za splnění podmínek 



zákona č. 101/2000 Sb., a to na dobu 10 let. Soutěžící je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Účastí v 
soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke 
svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z §11 a §21 
tohoto zákona. 

10. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže a organizátor soutěže si 
vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. 

11. Úplná a platná pravidla soutěže jsou uloženy u organizátora soutěže a na webových stránkách 
www.zivotvkufriku.cz 
 
 

Všeobecné podmínky 

Vstupem do akce se účastník zavazuje dodržovat pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či 
pravidla této akce, případně akci zastavit, přerušit či odložit. 

http://www.zivotvkufriku.cz/

