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POÅ LI TO DÃ•L, ÄŒLOVÄšÄŒE
PÃ¡tek, 27 bÅ™ezen 2009

V posledních dnech jsem dostal velké mnoÅ¾ství dotazÅ¯ na e-maily, kde se nabízí 1.000,- KÄ• za kliknutí na odkaz a moÅ¾nos
zapojení do hry Po&scaron;li TO dál (pí&scaron;e Pepa DÅ¾ubák, &scaron;éfredaktor www.hoax.cz). Na základÄ› dotazÅ¯
a reakcí je vidÄ›t, Å¾e mnoho uÅ¾ivatelÅ¯ Internetu je uÅ¾ na&scaron;tÄ›stí opatrných a neklikají na kaÅ¾dý odkaz, co jim pÅ™
mailu.

Na druhou stranu se najde spousta lidí, kteÅ™í své známé nabídkami pÅ™ímo bombardují a jak se dozvídám, není problé
nalézt v e-mailové schránce nÄ›kolik nabídek dennÄ›. O co vlastnÄ› jde? Po kliknutí na odkaz v e-mailu je jeho odesílateli
pÅ™ipsána virtuální Ä•ástka ve vý&scaron;i 1.000,-KÄ• a vám je umoÅ¾nÄ›no zapojit se do hry. Podle pravidel hry mÅ¯Å¾ete
oslovit své známé a pokud oni kliknou na odkaz ve va&scaron;em e-mailu, bude vám pÅ™ipsána virtuální tisícovka.
Celá hra je promoakci sázkové kanceláÅ™e Tipsport, poÅ™ádaná spoleÄ•ností Futurity,s.r.o.
Na mÅ¯j dotaz, zaslaný spoleÄ•nosti Tipsport, zda se skuteÄ•nÄ› jedná o jejich propagaÄ•ní akci, jsem obdrÅ¾el následující
odpovÄ›Ä• ze spoleÄ•nosti Futurity,s.r.o.:

VáÅ¾ený pane DÅ¾ubáku,

mohu potvrdit, Å¾e se jedná o promoakci sázkové kanceláÅ™e Tipsport, kterou jsme pro na&scaron;eho klienta vytvoÅ™ili.
ZároveÅˆ mohu Va&scaron;e Ä•tenáÅ™e (náv&scaron;tÄ›vníky va&scaron;eho serveru http://www.hoax.cz/) ubezpeÄ•it, Å¾e hr
je pÅ™ipravena v souladu s na&scaron;ím právem a Å¾e rozhodnÄ› nemíníme vytvoÅ™it Å¾ádný HOUX :-)
Hra je pÅ™ipravena pro v&scaron;echny zájemce a vyhrát mÅ¯Å¾e kaÅ¾dý (samozÅ™ejmÄ› v souladu s herním Å™ádem
mravy) bez jakékoli podmínky. V pÅ™ípadÄ› zájmu jsme pÅ™ipraveni hru roz&scaron;iÅ™ovat a je&scaron;tÄ› více ji udÄ›lat
hráÄ•Å¯m atraktivní.
S pozdravem

Pavel Hrubý

Co dodat na závÄ›r?

Snad jen, Å¾e rozjetí této akce v dobÄ›, kdy naprostou vÄ›t&scaron;inu e-mailÅ¯ tvoÅ™í spamy, a uÅ¾ivatelé jsou nabádán
maximální opatrnosti, je od organizátorÅ¯ celkem odváÅ¾né. KaÅ¾dému zájemci o úÄ•ast ve hÅ™e kaÅ¾dopádnÄ› doporuÄ•u
Å™ádné prostudování jiÅ¾ zmiÅˆovaných pravidel hry, zejména bych rád upozornil na bod:

- KaÅ¾dý úÄ•astník je plnÄ› odpovÄ›dný za to, Å¾e e-mailové adresy, na které odkaz ode&scaron;le, jsou platné, jejich uÅ¾iva
jsou odli&scaron;ní od osoby úÄ•astníka - odesílatele a odkaz na nÄ› zasílá výluÄ•nÄ› s pÅ™edchozím souhlasem uÅ¾ivatele e
mailové adresy, tj. odpovídá za to, Å¾e se nejedná o nevyÅ¾ádaný e-mail a za soulad rozesílaných e-mailÅ¯ se zákonem Ä•.
480/2004 Sb. o sluÅ¾bách informaÄ•ní spoleÄ•nosti.
A docela "zajímavá" vÄ›ta v podmínkách:
MaximálnÄ› 100.000 KÄ• získá výherce, pokud bude zároveÅˆ registrován k internetovému sázení u sázkové kanceláÅ™e
Tipsport, jinak vyhraje maximálnÄ› 1.000 KÄ•

Organizátor je oprávnÄ›n kontrolovat funkÄ•nost emailových adres, díky kterým úÄ•astník získal tisícikoruny na svÅ¯j herní úÄ•et
Na tyto adresy bude zaslán email se Å¾ádostí o potvrzení úÄ•asti v soutÄ›Å¾ní hÅ™e. Pokud do dvou dnÅ¯ nebude úÄ•ast z tÄ
emailÅ¯ potvrzena formou emailové odpovÄ›di odesilateli, budou tyto emaily a úÄ•astníci vyÅ™azeni ze soutÄ›Å¾ní hry a pÅ™ip
tisícikoruny z pÅ™íslu&scaron;ného herního úÄ•tu anulovány.

TakÅ¾e je to vlastnÄ› hodnÄ› o získávání nových adres... nových zákazníkÅ¯ - jak jinak...
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