Dlouhodobá dovednostní soutěž Jaguar Racing Cup
pravidla soutěže

dále jen "JRC"

1. Úvod
1.1. Provozovatelem Programu je E-MOTION park s.r.o., se sídlem Novinářská 1113/3, 709 00
Ostrava, IČ: 06059031 "(dále jen E-MOTION)".
1.2. Účastník JRC je zákazník E-MOTION, který dovršil 15 let, je písemně zaregistrován
zaměstnanci E-MOTION a souhlasí s pravidly JRC (dále jen "Účastník")

2. Princip fungování
2.1. JRC umožňuje všem Účastníkům získat za dosažené výsledky odměny.
2.2. Cílem JRC je zajetí jednoho měřeného kola Účastníkem na dráze E-MOTION v co nejkratším
čase (dále jen „Nejrychlejší kolo“).
2.3. JRC probíhá v termínu od 14.1.2019 do 21.3.2019. Termín finálového večera je v sobotu
30.3.2019
2.4. Odměny budou vyhlašovány a předávány jednak průběžně, hlavní cena bude vyhlášena
v rámci finálového večera.

3. Členství
3.1. Program je určen pro zákazníky E-MOTION uvedené v odstavci 1.2.
3.2. Účast v JRC je dobrovolná, vzniká registrací a je podmíněna souhlasem Účastníka
s pravidly JRC a uhrazením vstupního poplatku.
3.3. Pro účast v JRC je nutno uhradit vstupní poplatek ve výši 500 Kč.
3.4. Účast v JRC včetně práv s ním spojených je nepřevoditelná na jinou osobu.
3.5. Účastník může kdykoliv v průběhu trvání JRC ukončit své členství elektronickou poštou
(emailem).
3.6. E-MOTION si vyhrazuje právo s okamžitou účinností vyloučit z JRC Účastníka v případě, že
• byla porušena účastníkem pravidla JRC
• byla porušena pravidla, definovaná v Provozním řádu E-MOTION Parku (k dispozici na webových
stránkách E-MOTION nebo u obsluhy E-MOTION)
• účastník záměrně poskytl nesprávné údaje při registraci
• účastník úmyslně dosáhl Nejrychlejšího kola nečestným z způsobem, např. zkrácením trati,
zajetím jinou osobou, než je účastník atp.
• v případě úmrtí účastníka
• v případě evidování jakýchkoli pohledávek vůči společnosti E-MOTION po splatnosti
3.7. Organizátor programu si vyhrazuje právo odmítnout, popř. zrušit registraci do JRC u:
• Osob zaměstnanecky, majetkově či jinak významně spřízněných s E-MOTION
• Osob, které v minulosti hrubým způsobem porušovaly Provozní řád E-MOTION
3.8. Účastníkem nemůže být osoba, která byla již dříve z JRC vyloučena.

4. Nejrychlejší kolo
4.1. Vítězem, kvalifikačních kol je účastník, který zajede měřené kolo na dráze E-MOTION
v nejkratším čase. Nejrychlejší kolo musí být zajeto v pondělí – čtvrtek od 12:00 do 20:00, během
kvalifikačních jízd. Na tyto jízdy s úrovní E4 je poskytována sleva 10%. Mimo výše uvedené
termíny lze tréningové jízdy jezdit také, ale bez nároku na 10% slevu.
4.2. Kolo musí být zajeto při akcích otevřených veřejnosti s použitím standardní elektrokáry Sodi
s libovolným rychlostním stupněm a změřeno standardní časomírou MyLaps, která je k dispozici
všem zákazníkům E-MOTION.
4.3. V případě porušení pravidel fair play může být ze strany pořadatele odmítnut čas zajetý
účastníkem a to např. při zkrácení trati, narážení do bariér nebo jiných motokár a podobně.
4.4. Průběžné výsledky budou zveřejňovány v hale E-MOTION nebo na webových stránkách EMOTION.

5. Zvláštní prohlášení, možnosti reklamace
5.1. Reklamace špatně zaevidovaného času nebo nezaevidovaného času se provádí prostřednictvím
obsluhy v hale E-MOTION, bezprostředně po dokončení jízdy.
5.2. Vyřizování reklamací zboží se řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a Zákonem o ochraně
spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční výrobek je
možné v době zákonem stanovené záruční lhůty na vlastní náklady zaslat na adresu organizátora,
pokud přímo u výrobku není uvedeno jinak. Plná adresa je uvedena na průvodním dodacím listě.
Reklamační lhůta počíná běžet dnem doručení zásilky na adresu Účastníka. Další postup
reklamačního řízení proběhne v souladu s platnými právními předpisy.

6. Ostatní ujednání
6.1. E-MOTION je oprávněn kdykoli jednostranně změnit nebo upravit pravidla JRC. Jednotlivé
změny nebo úpravy pravidel JRC budou k dispozici na webových stránkách E-MOTION.
6.2. V případě, že nastanou skutečnosti těmito pravidly výslovně neupravené, je E-MOTION
oprávněn o těchto skutečnostech rozhodnout s konečnou platností bez možnosti odvolání.
6.3. E-MOTION si vyhrazuje právo ukončit JRC bez udání důvodu. Ukončení JRC bude oznámeno na
webových stránkách E-MOTION.
6.4. E-MOTION park zpracovává všechny shromážděné osobní údaje s ohledem na platnost
„NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“. Všechny náležitosti a
podmínky plynoucí z tohoto Nařízení jsou E-MOTION park dodržovány a jsou ihned k dispozici u
obsluhy nebo na stránkách www.e-kary.cz/gdpr .
6.5. Osobní údaje získané přihlášením do JRC jsou zpracovávány dle bodu 7.4. a mohou být
použity pro účely přímého marketingu. Jedině za tímto účelem jsou tyto osobní údaje předávány
také hlavnímu partnerovi JRC, a to společnosti B of B cars s.r.o.; IČ: 28595581, sídlem
Vratimovská 688/34, Kunčičky, 718 00 Ostrava. Toto předání probíhá taktéž dle principu
zmíněného v bodě 7.4. Proti tomuto zpracování je možno podat námitku formou vyjádření
nesouhlasu a jeho zasláním na adresu info@e-kary.cz .
6.6. Účastí v JRC vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Pravidla JRC nabývají účinnosti dnem 7.1.2019.

7. Podmínky hlavní výhry a dalších odměny
7.1. Hlavní výhrou, kterou obdrží výherce JRC, se myslí zajištění účasti 1 aktivní osoby a 1
doprovodu vč. ubytování na akci Jaguar Track Day 2019, kterou pořádá společnost Jaguar Land
Rover Austria GmbH se sídlem Siezenheimer Str. 39a, 5020 Salzburg, Rakousko.
Zprostředkovatelem a plátcem této výhry je společnost B of B cars s.r.o. se sídlem Vratimovská
688/34 718 00 Ostrava. Součástí hlavní výhry není zajištění dopravy z a do místa konání akce.
7.2.
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Přesné datum konání včetně časového a organizačního harmonogramu sdělí zástupce
B cars s.r.o. výherci JRC s dostatečným časovým předstihem. Výherce JRC je povinen potvrdit
B cars s.r.o. jméno aktivního a pasivního účastníka akce Jaguar Track Day 2019 do data, které
B cars s.r.o. sdělí výherci JRC společně s termínem konání akce.

7.3. Hlavní výhru JRC je možno předat na jinou osobu, nikoliv však za finanční či jinou materiální
odměnu. Hlavní výhru lze předat jako dar za předpokladů, kterou jsou popsány v bodech 1.2. a
7.2. Výhrou hlavní výhry JRC nevzniká výherci finanční nárok na cenu pořízení výhry.
7.4. E-Motion Park s.r.o. a B of B cars s.r.o. nenesou odpovědnost za zrušení/odložení/změnu
termínu, místa konání a podmínek akce, která je předmětem hlavní výhry JRC. V případě změn
termínu, místa konání a podmínek sdělí tuto skutečnost výherci B of B cars s.r.o. neprodleně.
7.5. V případě, že výherce hlavní výhry JRC výhru nevyužije, či nesdělí v požadovaném termínu B
of B cars s.r.o. povinné údaje účastníků (viz bod 7.2.), propadá tato výhra nenávratně společnosti
B of B cars s.r.o. bez jakéhokoliv nároku.
7.6. Aktivní účasti na akci souhlasí výherce hlavní výhry JRC s podmínkami, které stanoví pořadatel
akce Jaguar Track Day 2019. Tyto podmínky zašle B of B cars s.r.o. výherci JRC společně s
termínem konání akce.

