
Index investiční gramotnosti - pravidla soutěže 

Pořadatel soutěže 

WOOD & Company Financial Services, a.s., IČO: 26503808, se sídlem na adrese náměstí Republiky 

1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 7484 vedenou u 

Městského soudu v Praze. 

Pořadatel tímto vyhlašuje spotřebitelskou reklamní soutěž („Soutěž“), která je dále specifikována 

v těchto pravidlech, s názvem: 

Letní soutěž podporující zajištění na stáří 

Cílem soutěže je odměnit soutěžící a zvýšit tak zájem o investování na Portu. Pořadatel zároveň 

podporuje všechny na jejich cestě k silnější investiční gramotnosti a odpovědnému finančnímu 

zajištění na stáří. 

1. Doba trvání 

Soutěž začíná dne 23. června 2022 a potrvá do konce července, tedy do 31. července 2022. 

Soutěž probíhá na území České republiky. 

 

2. Podmínky Soutěže 

Soutěže se smí zúčastnit plnoletá fyzická osoba. Soutěže se zúčastní každá taková osoba, 

která v době trvání Soutěže publikuje na svém veřejném instagramovém profilu fotku 

(stories) nebo video (reels) znázorňující představu ideálního stáří nebo tuto představu sepíše 

do komentáře pod příspěvkem o vyhlášení soutěže na instagramovém profilu 

@jsemvobraze. Navíc je nutné každý soutěžní příspěvek označit hashtagem 

#myslimnabudoucnost a označit i sledovat instagramový profil 

@index_investicni_gramotnosti. Každá osoba se smí Soutěže zúčastnit pouze jedním 

příspěvkem. Svou účastí v Soutěži soutěžící souhlasí s jejími pravidly.  

 

Z účasti na Soutěži jsou vyřazeny všechny osoby, které jsou v zaměstnaneckém poměru nebo 

obdobném vůči Pořadateli, stejně osoby, které jsou k takovým osobám blízké ve smyslu 

české právní úpravy.  

 

3. Výhra 

V Soutěži lze vyhrát následující výhry: 1 x voucher na letenky na Letuška.cz v hodnotě 15 000 

Kč (1. cena), 1 x voucher na letenky na Letuška.cz v hodnotě 10 000 Kč (2. cena), 1 x voucher 

na letenky na Letuška.cz v hodnotě 5 000 Kč (3. cena). Každý soutěžící může získat pouze 

jednu výhru, přičemž výherce určí porota složená z influencerky Johany Bázlerové 

(@jsemvbraze), garanta Indexu investiční gramotnosti Vojty Žižky a zástupců Portu. 

 

4. Průběh výběru výherců a vyhodnocení soutěže 

Výsledky soutěže s výherními příspěvky budou vyhlášeny 15. srpna 2022. Do výběru 

soutěžních příspěvků budou zahrnuty všechny osoby, které splnily podmínky Soutěže. 

Celkem budou vybráni 3 výherci ve třech kategoriích, a to v následujícím pořadí: 1. cenu 

získá nejzajímavější video (reels), 2. cenu získá nejzajímavější fotka (ve stories), 3. cenu získá 

nejzajímavější komentář pod příspěvkem na instagramovém profilu @jsemvobraze. 

Příspěvky budou individuálně posuzovány na základě těchto kritérií: 50 % hodnocení tvoří 



zodpovědný přístup k budoucnosti (v duchu #myslimnabudoucnost), 30 % originalita nápadu 

nebo zpracování, 20 % realistický přístup. 

 

5. Výherci 

Vyhlášení výherců bude probíhat zveřejněním jejich jmen na instagramovém profilu Indexu 

investiční gramotnosti (@index_investicni_gramotnosti) a instagramovém profilu 

@jsemvobraze. Všichni výherci budou do pěti pracovních dní ode dne vyhlášení výsledků 

soutěže informováni zprávou na Instagramu o své výhře. Výherce voucherů na letenky může 

výhru převzít osobně v sídle Pořadatele, případně poštovní zásilkou dle domluvy 

s Pořadatelem. V případě, kdy se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce a dohodnout se 

s ním na předání výhry do tří měsíců ode dne slosování, výhra připadá Pořadateli. 

 

6. Zpracování osobních údajů 

Svou účastí v Soutěži (odesláním dotazníku podle čl. 2 výše) souhlasí soutěžící s tím, že 

Pořadatel bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu uživatelského jména na Instagramu 

a podoby soutěžního příspěvku (fotka, video, komentář) po dobu od vstupu soutěžícího do 

soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, případně do předání výhry, nebo do uplynutí tří 

měsíců ode dne slosování. Zpracovávat je Pořadatel bude výhradně za účelem pořádání 

Soutěže a v souladu s těmito pravidly (uživatelské jméno na Instagramu a podobu 

soutěžního příspěvku tedy povede ve své soutěžní evidenci, použije je pro vyhodnocení 

soutěže, zveřejní jména výherců a také je kontaktuje ohledně výhry). Ohledně zpracování 

osobních údajů můžete kontaktovat Pořadatele na e-mailové adrese dpo@wood.cz. Další 

informace ohledně zpracování osobních údajů a Vašich práv souvisejících s tímto 

zpracováním najdete v obecném informačním dokumentu Pořadatele. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího v případě, kdy Pořadatel pojme důvodné 

podezření o podvodném jednání takového soutěžícího. Pořadatel si také vyhrazuje právo 

vyřadit ze Soutěže osoby, které nesplňují podmínky Soutěže. Osoby, které Pořadatel vyřadí 

ze Soutěže, se nestávají výhercem. Pokud je při nebo po slosování vyjasněno, že výhra má 

připadnout osobě, která podmínky Soutěže nesplnila, na výhru nemají nárok. Výhra 

v takovém případě připadá Pořadateli.  

 

Pořadatel neposkytuje technickou podporu v souvislosti se Soutěží a není odpovědný za 

technickou nemožnost účastnit se Soutěže.  

 

Pořadatel neručí za případnou ztrátu či poškození výhry v průběhu jejího doručování 

poskytovatelem služby doručení. 

 

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkající se 

Soutěže. Pořadatel je také oprávněn kdykoliv upravit pravidla Soutěže, o takové změně bude 

Pořadatel informovat stejným způsobem, jako o jejím vyhlášení.  

 

 

mailto:dpo@wood.cz
https://wood.cz/media/3133/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-fs-cz.pdf

