
Pravidla Fanouškovské jedenáctky kola 

 
 

 
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

 
I. Pořadatelem Fanouškovské jedenáctky kola (dále jen „Jedenáctky") je Ligová fotbalová asociace, Kozí 7, 

110 00, Praha 1, IČ 725 456 07. 

 
 

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE 

 
I. Jedenáctka probíhá na území České republiky, na internetových stránkách www.fortunaliga.cz 

(dále jen „webu"). 

 

lI. Jedenáctka je vyhlášena a probíhá každý týden po odehrání ligového kola. 
 

III. Fanoušci volí v období volby z nabídky nominovaných hráčů, kteří jsou nominováni Ligovou 

fotbalovou asociací (LFA). 

 

IV. Fanoušci v každém volebním období volí: 1 brankáře, 1 stopera, 1 levého obránce, 1 pravého 

obránce, 1 defenzivního záložníka, 1 levého záložníka, 2 střední záložníky, 1 pravého záložníka a 2 

útočníky. 

 

3. ÚČAST VE VOLBĚ JEDENÁCTKY 

 
I. Volby jedenáctky se mohou zúčastnit uživatelé webu. 

 
lI. Každý uživatel může soutěžit pouze sestavením své jedné ideální sestavy pro dané období . 

 
Ill. Účast v soutěži je dobrovolná a zdarma; tedy není podmíněna zakoupením žádného zboží či služeb . 

 
IV. Svojí účastí v soutěži akceptuje soutěžící pravidla soutěže a zavazuje se dodržet pravidla soutěže a 

všechny její podmínky. 

 
 

 
4. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 

 
   I. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla Jedenáctky v jejím průběhu. 

 
lI. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z volby Jedenáctky jakéhokoli uživatele, který by porušil 

pravidla volby nebo u kterého by vzniklo podezření, že porušil pravidla. 

 

Ill. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z volby Jedenáctky jakéhokoli uživatele, u kterého by vzniklo 

podezření, že hlasuje či hlasoval v rozporu s pravidly Jedenáctky či v rozporu s dobrými mravy nebo 

obchází či se snaží obcházet daný způsob hlasování. 



IV. Hlasující svojí účastí ve volbě Jedenáctky souhlasí s pravidly, tyto schvalují a zavazují se je 

dodržovat, respektovat a postupovat výlučně v souladu s těmito pravidly. 

 

5. OSOBNÍ ÚDAJE 

 
I. Hlasující uživatel má možnost po odhlasování a zvolení Jedenáctky vyplnit osobní mail, na který mu 

budou pravidelně chodit novinky z FORTUNA:LIGY. 

 

lI.  Účastník  soutěže  dává pořadateli v souladu se zákonem  č. 101/2000 Sb. o ochraně  osobních údajů,  

v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých pořadateli soutěže v 

souvislosti s jeho účastí v soutěži, a to zejména svého jména, příjmení, e-mailové  adresy  a adresy 

bydliště, a to pro  účel účasti v soutěži, předání výhry  v soutěži a rovněž  pro další obchodní a 

marketingové účely pořadatele soutěže; souhlas je udělen na dobu 5 let. 

 

Ill. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

 
IV. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemnou  

formou na adresu sídla pořadatele, a dále mu náleží práva dle§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. 

zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat 

jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu nebo jiné zadostiučinění, které může být i peněžní povahy, 

pokud došlo k porušení zákona ze strany pořadatele nebo organizátora. Odvolání souhlasu je účinné 

okamžikem doručení pořadateli Jedenáctky. 


