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NÁROK NA VĚCNOU CENU PŘI
NEPŘÍTOMNOSTI U PŘEDÁVÁNÍ
Představte si ideální den strávený na golfovém turnaji: hrajete skvěle, daří se vám,
umístíte se na jedné z odměňovaných pozic a těšíte se na cenu. Náhle však musíte
neočekávaně odjet, a nezúčastníte se tak ceremoniálu spojeného s převzetím ceny.
Máte na ni i přesto nárok?

Pokud výherce na cenu právní nárok nemá, obvykle tato cena po nevyzvednutí
do určitého data propadne. Je-li celý turnaj koncipován tak, že ceny musí být
rozdány, lze si představit i postup, podle
něhož je neúčast na slavnostním vyhlášení cen důvodem pro jejich nepřiznání.
Takový postup – i když by byl včleněn do
pravidel – by však přece jen byl poněkud
zvláštní. I když je golf jako jakýkoli jiný
sport především o zážitku, rozdávání
cen přítomným hráčům by zde připomínalo spíše tombolu než odměnu
za sportovní výkon.
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Směrodatná jsou zde především pravidla
soutěže, upravená a vyhlášená provozovatelem turnaje. V těchto pravidlech by
měly být uvedeny veškeré podrobnosti
o turnaji – od požadavků na účast až po
náležitosti cen. Nalézt byste zde tak měli i ustanovení týkající se převzetí cen,
včetně případného právního nároku vítěze na cenu.
Má-li výherce podle pravidel na cenu
právní nárok, je logické, že nemusí být
přítomen předávacímu ceremoniálu
a může si cenu převzít i později. V takovém případě je obvyklé také ujednání
o tom, zda je pořadatel povinen dát
účastníkovi o výhře zprávu, případně
zda mu musí sdělit, kdy a za jakých podmínek si ji může vyzvednout.

nároku hráče jsou pravidla soutěže (turnaje), která takovou variantu v zásadě
obsahovat mohou.

Směrodatná jsou především pravidla soutěže,
upravená a vyhlášená provozovatelem turnaje.
V těchto pravidlech by měly být uvedeny veškeré
podrobnosti o turnaji – od požadavků na účast až
po náležitosti cen.
Nicméně, jak již bylo uvedeno výše,
podstatnými pro posouzení případného
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nejdříve s pravidly soutěže. Jinak se
může stát, že se budete snažit zbytečně.
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Hodláte-li tedy uplatňovat svůj nárok
na sportovní trofej, seznamte se určitě
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