Podmínky charitativní aukce NFT´s
pořádané společností BOOTIQ s.r.o.
Úvodní ustanovení
1. Toto jsou podmínky pro průběh aukce NFTs vyhlášené prostřednictvím
webových stránek opensea.io společností BOOTIQ s.r.o. se sídlem Hybernská
1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 29155495 vedené u Městského
soudu v Praze pod značkou C 204933 (dále jen „vyhlašovatel“).
2. Veškerý výtěžek této charitativní veřejné aukce digitálních NFT hokejových
puků, resp. jeho zůstatek ponížený o zákonné zdanění bude použit na podporu
mládežnického hokeje v ČR. Výtěžek poslouží k nákupu hokejového vybavení
pro 3 nejlepší akademie Českého hokeje dle hodnocení sezóny 2021/2022 na
základě sezónního rankingu mládežnických klubů zpravidla uveřejňovaného
zde.
3. Předmětem aukce je 30 jedinečných NFT koláží hokejových puků, ke kterým
úspěšný dražitel jako bonus získá i originální hokejový puk z příslušného roku
mistrovství s podpisem některé z hokejových hvězd Českého národního týmu.
4. Dražené předměty věnovaly tyto společnosti:
a. Hokejové puky s podpisy věnovala společnost ŠKODA AUTO a.s., se
sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav;
IČ: 00177041 vedená u Městského soudu v Praze pod značkou B 332B
b. NFT byly vytvořeny a věnovány společností Socialsharks s.r.o., se
sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ:
01417070; zapsanou u Městského soudu v Praze pod značkou
C206086 https://socialsharks.cz/
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5. Seznam dražených předmětů uveřejníme dne 13.5.2022 na webové
stránce www.30letvhokeji.cz, resp. www.kuppuk.cz, popř. na aukčním portále
OpenSea na adrese: https://opensea.io/collection/30letvhokeji

Způsob provedení aukce
1. Aukce první sady 10 NFT koláží je naplánována na 13.5.2022 od 13:05
hod. Předpokládaný termín ukončení první aukce je 16.5.2022 v 13:05 hod.
2. Aukce druhé sady 10 NFT koláží je naplánována na 16.5.2022 od 13:05
hod. Předpokládaný termín ukončení první aukce je 24.5.2022 v 13:05 hod.
3. Aukce třetí sady 10 NFT koláží je naplánována na 20.5.2022 od 13:05
hod. Předpokládaný termín ukončení první aukce je 24.5.2022 v 13:05 hod
4. Pořadatel aukce si vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení a ukončení
aukce, a to vždy nejpozději 24 hodin před začátkem následující aukce.
5. Aukce bude provedena prostřednictvím služby https://opensea.io/ Pravidla
této služby najdete na https://opensea.io/tos
6. Aukce se mohou zúčastnit osoby starší 18 let s platným účtem na
Metamask. Pro účely této aukce není vyžadována listinná autentizace zájemce
(ověření totožnosti).
7. Platba za vydražené předměty bude realizována prostřednictvím kryptoměny
ETH (Ethereum) nebo WETH (Wrap Ethereum). Veškeré transakce v síti
ethereum jsou zpoplatněny. Tyto poplatky jdou na vrub Účastníka aukce.
8. Aukcí se pro účely tohoto jednání rozumí výběr kupujícího nabízejícího nejvyšší
kupní cenu, která bude nabídnuta jako nejvyšší podání činěné formou příhozů
(přihazování částek na poslední nejvýše nabídnutou cenu).
9. Horní hranice příhozu není omezena. Účastník odpovídá za výši příhozů. Již
provedený příhoz není možné odvolat, změnit ani doplnit. Účastník může
provádět příhozy opakovaně.
10. Doba aukce je časově omezena (viz bod 1 tohoto článku). Pokud dojde k
příhozu v posledních 10 minutách trvání aukce, doba do konce aukce se
automaticky prodlužuje a bude činit vždy 10 minut od okamžiku učinění
posledního příhozu.
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Postup po vítězství v aukci
1. Vítězem aukce se stává Účastník, který k okamžiku ukončení aukce podal
nejvyšší nabídku.
2. Částka, za kterou byl předmět vydražen bude vítězi automaticky odečtena z
jeho ETH účtu na Metamask.
3. Pro fyzické předání bonusového puku sdělí Vítěz prostřednictvím kontaktního
formuláře na webu https://www.30letvhokeji.cz/drazba své osobní údaje. Tyto
osobní údaje budou automaticky zašifrovány a předány společnosti SPORT
INVEST Marketing, a.s., Hvězdova 1716/2b Praha 4, 140 00, IČO: 27368637,
která zajišťuje fyzické předání vydražených předmětů.
4. Vlastník NFT se může zdarma stát členem připravovaného “ŠKODA
Hokejového klubu” a v budoucnu může těžit z jeho výhod. Každý člen je
zařazen do slosování o hodnotné ceny v rámci Mistrovství světa v ledním
hokeji v ročnících 2022, 2023 a 2024. Výhrou pro ročník 2022 je zájezd na
finálový víkend ve Finsku na finálové zápasy o zlato a bronz, v letech
následujících mohou vlastníci NFT získat zájezd na vybrané zápasy národního
týmu či sky-box pro sledování vybraného zápasu Českého národního týmu.
První slosování proběhne již 25. 5. 2022, další pak v předem oznámených
termínech v průběhu Mistrovství světa v ledním hokeji v ročnících 2023 a
2024.

NFT
1. Po převedení platby za vydražený předmět Vyhlašovatel zpřístupní výherci
data osvědčující právo nakládat s konkrétním tokenem uloženým na
blockchainu, jehož metadata jsou provázána s metadaty digitálního obrázku či
jiného předmětu (dále jen „NFT“). V případě, že bude NFT tvořen dílem či jiným
předmětem chráněným autorským zákonem (dále jen „kreativní dílo“),
poskytuje vyhlašovatel výherci také bezúplatně licenci ke kreativnímu dílu jako
jeho celku (koláži), nikoliv k jednotlivým částem této koláže, a to způsoby
a v rozsahu stanoveném v čl. Licence ke kreativnímu dílu viz níže.

Licence ke kreativnímu dílu
1. Licence ke kreativnímu dílu je poskytována jako licence výhradní.
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2. Licence je poskytována k užití kreativního díla rozmnožováním a sdělování
kreativního díla veřejnosti, a to v neomezeném množstevním, časovém
a územním rozsahu.
3. Výherce nabývá licenci ke kreativnímu dílu okamžikem jeho zpřístupnění
vyhlašovatelem.
4. Výherce není povinen licenci ke kreativnímu dílu využít.
5. Výherce není oprávněn k úpravám, změnám či zpracováním kreativního díla
bez předchozího písemného souhlasu autora.
6. Výherce je oprávněn kreativní dílo zveřejnit.

Ochrana osobních údajů
1. V průběhu aukce nebude docházet ke zpracování osobních údajů účastníků.
2. Zpracován bude pouze unikátní kód skrytý v NFT, za účelem určení vlastníka
NFT. S ohledem na fakt, že tímto kódem není možné identifikovat konkrétní
fyzickou osobu, se nejedná o osobní údaj.
3. Osobní údaje výherců budou zpracovány pouze za účelem předání fyzické
výhry – podepsaného puku. Předání bude probíhat prostřednictvím
společnosti SPORT INVEST Marketing, a.s., Hvězdova 1716/2b Praha 4, 140
00, IČO: 27368637. Podrobné informace o zpracování osobních údajů touto
společností jsou k dispozici na https://www.sport-invest.cz/zasadyzpracovani-osobnich-udaju/.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní skutečnosti zde neuvedené se řídí českou legislativou, zejména pak
zák. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zák. 121/2000 sb. Autorský zákon.

Bootiq s.r.o.
V Praze dne 06. května 2022
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