
Úplná pravidla soutěže 

„Velká vánoční soutěž s darujpobyt.cz“ 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Velká vánoční soutěž 
s darujpobyt.cz“ (dále jen „Soutěž“) pro území České republiky. 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené 
soutěže, a mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto 
dokumentu. 
 

1. Organizátor soutěže  

je společnost Czech Travel Agency s.r.o., se sídlem Dvořákova 118 252 19 Rudná u Prahy, Česká 

republika, IČ: 27407446, DIČ: CZ27407446, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl C, vložka 111195 (dále jen „Organizátor“) 

 

2. Technický správce soutěže 

je společnost Czech Travel Agency s.r.o., se sídlem Dvořákova 118 252 19 Rudná u Prahy, Česká 

republika, IČ: 27407446, DIČ: CZ27407446, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl C, vložka 111195 (dále jen „Technický správce“) 

 

3. Termín a místo konání soutěže 

• Soutěž probíhá v termínu od 20. 11. 2015 12:00 hod – 15. 12. 2015 23:59 hod, na území 

České republiky (dále jen „Doba konání soutěže“ a „Místo konání soutěže“) 

• Organizátor si vyhrazuje právo na změnu délky trvání, jakož i na zrušení akce bez udání 

důvodu 

 

4. Podmínky účasti a pravidla soutěže 

• Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm v České republice, které 
splní podmínky soutěže dále stanovené, s výjimkou osob uvedených viz druhý odstavec 
tohoto článku  

• Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a technického správce nebo 

fyzické osoby, které se spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže, a to včetně jejich 

rodinných příslušníků 

• Soutěže se mohou účastnit osoby, které v době a místě konání soutěže správně zodpoví 

soutěžní otázku a odešlou ji prostřednictvím formuláře pro odeslání odpovědi vyplněného na 

webové stránce www.darujpobyt.cz/soutez nejpozději do 15. 12. 2015 23:59 hodin; 

podmínkou pro zařazení do soutěže je vyplnění všech údajů ve formuláři, správné 

zodpovězení soutěžní otázky a souhlas s pravidly soutěže 

 

5. Výhry v soutěži 

Do soutěže jsou vloženy celkem 3 výhry v celkové výši přes 10000 Kč. 

 

• 1.cena je víkendový pobyt pro dva v Hotelu ve Františkových Lázních v hodnotě 7600 Kč 

• 2.cena je poukaz v hodnotě 2000 Kč na výběr libovolného pobytu  www.darujpobyt.cz 

• 3.cena je poukaz v hodnotě 1000 Kč na výběr libovolného pobytu www.darujpobyt.cz 



6. Specifikace výher 

 

1.cena: 

• víkendový pobyt pro dva v Hotelu Harvey ve Františkových Lázních 

• součástí výhry (víkendového pobytu) je ubytování na dvoulůžkovém pokoji Standard, 

polopenze a procedury + ostatní doplňkové služby dle nabídky z www.darujpobyt.cz 

• tento víkendový pobyt je možné čerpat v termínu od 2. 1. 2016 – 28. 2. 2016 (28. 2. je 

poslední možný den odjezdu, tzn. posledním možným nástupním dnem na pobyt se rozumí 

26. 2. 2016) 

• hodnota pobytu se řídí platným ceníkem uvedeným na www.darujpobyt.cz (změna ceníku je 

organizátorem vyhrazena) 

2.cena: 

• dárkový poukaz v hodnotě 2000 Kč na výběr libovolného pobytu z nabídky portálu 
www.darujpobyt.cz 

• dárkový poukaz je přenosný  

• dárkový poukaz lze čerpat i na pobyty ve vyšší hodnotě než 2000 Kč; zbývající rozdíl do plné 
výše ceny za pobyt je možné poté uhradit 

• při výběru pobytu v nižší hodnotě nebude zůstatek hodnoty poukazu organizátorem výherci 
proplacen 

3.cena: 

• dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč na výběr libovolného pobytu z nabídky portálu 
www.darujpobyt.cz 

• dárkový poukaz je přenosný  

• dárkový poukaz lze čerpat i na pobyty ve vyšší hodnotě než 1000 Kč; zbývající rozdíl do plné 
výše ceny za pobyt je možné poté uhradit 

• při výběru pobytu v nižší hodnotě nebude zůstatek hodnoty poukazu organizátorem výherci 
proplacen 
 

7. Určení výherců  
 

• celkem budou určeni 3 výherci 

• výhercem se stává ten soutěžící, jenž odešle prostřednictvím kompletně vyplněného 
formuláře správnou odpověď Organizátorovi soutěže, a to v následujícím pořadí: 

� výhercem 3. místa se stává soutěžící, jehož správná odpověď bude doručena jako 100. 
v pořadí 

� výhercem 2. místa se stává soutěžící, jehož správná odpověď bude doručena jako 150. 
v pořadí 

� výhercem 1. místa se stává soutěžící, jehož správná odpověď bude doručena jako 200. 
v pořadí 
 

• Každý soutěžící může vyhrát v rámci této soutěže nejvíce jednu výhru. Pokud se soutěžící 
umístí na výherním pořadí vícekrát, získává výhru za své první umístění na výherním pořadí. 
V ostatních případech získává výhru soutěžící, jehož platná soutěžní účast byla doručena jako 
další v pořadí. Výherce, který nesplní podmínky dle těchto pravidel, a proto mu nevznikne 
nárok na výhru, nemá nárok na žádnou náhradu. Pokud nebylo za soutěžní období možné 
určit podle výše uvedených pravidel všechny výhry (a to především z důvodu nedostatečného 
množství správných odpovědí – 100 a více), získávají při splnění podmínek pravidel soutěže 
výhru tito soutěžící: 
 



� výhercem 3. místa se stává soutěžící, jehož správná odpověď bude doručena jako 1. v pořadí 
� výhercem 2. místa se stává soutěžící, jehož správná odpověď bude doručena jako 2. v pořadí 
� výhercem 1. místa se stává soutěžící, jehož správná odpověď bude doručena jako poslední 

v pořadí odeslaných správných odpovědí zaslaných nejdéle do ukončení soutěže, tzn. do 15. 
12. 2015 23:59 hod včetně 
 

• Výhry, které nebude možné výhercům předat, doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si 
výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými nepřiměřenými 
obtížemi, propadají organizátorovi soutěže, který má právo je použít na jiné účely. 
Organizátor nenese jakoukoli zodpovědnost za případné škody způsobené výhercům v rámci 
realizace hlavních výher 

• V případě pochybností mohou být účastníci soutěže vyzváni k prokázání totožnosti a věku, 
tedy podmínek pro účast v této soutěži. Nesplněním této povinnosti za podmínek určených 
Organizátorem je účastník vyřazen ze soutěže 

 
8. Distribuce výher 

 
Výherci budou kontaktováni na základě uvedeného emailu, který soutěží uvedl ve formuláři, 
nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže za účelem domluvení čerpání výhry. 
 

9. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže 
 

• Účastník soutěže souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími organizátora, jež 
budou ve všech ohledech konečná a závazná. Organizátor si vyhrazuje právo dle 
vlastního uvážení diskvalifikovat osobu, u které zjistí, že nehraje fairplay, porušuje 
pravidla nebo průběh, principy, výsledky či provozování soutěže. Tyto osoby nemají 
nárok na žádnou náhradu 

• Jakýkoliv úmyslný pokus narušit legitimní chod soutěže je porušením trestněprávních 
i občanskoprávních předpisů a pro takový případ si organizátor vyhrazuje právo 
požadovat od takového soutěžícího náhradu veškerých škod jím způsobených v 
maximálním rozsahu povoleném zákonem 

• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této 
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes 
uvedené stala výhercem, výhra nebude předána. V takovém případě nastupuje na 
místo tohoto neoprávněného výherce další soutěžící podle rozhodnutí organizátora, 
tj. zpravidla soutěžící, který by se byl stal výhercem příslušné výhry, pokud by se 
soutěže nebyla účastnila osoba, jíž z důvodů uvedených v tomto ustanovení nebyla 
výhra předána 

• Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení zásilek s výhrami zaslaných 
prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří bez 
nepřiměřených obtíží doručit výhru na jím uvedenou poštovní adresu či předat 
předem sjednaným způsobem, zaniká nárok výherce na získání této výhry a tyto 
výhry propadají bez náhrady ve prospěch Organizátorovi soutěže pro další 
marketingové či charitativní účely 

• Výhry, které výherci neuplatní, nevyzvednou anebo které se nepodaří v rámci 
soutěže rozdělit, odevzdat či doručit na výhercem uvedenou kontaktní adresu 
propadají bez náhrady ve prospěch organizátorovi soutěže pro další marketingové či 
charitativní účely 

• Organizátor neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v 
souvislosti s účastí v soutěži, s vyřazením ze soutěže dle těchto pravidel či v 
souvislosti s čerpáním výher 



• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být 
poskytnuty alternativně, např. peněžní formou. Organizátor soutěže si vyhrazuje 
právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu, ceny a kvality 

• Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či 
soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady 

• Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je 
plně dodržovat, a souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat 
jméno, příjmení a město, jakož i pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či 
zvukověobrazové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních 
materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže 

• Účastí v soutěži prostřednictvím elektronickým formulářem uděluje soutěžící 
Organizátorovi (správci) soutěže bezplatný souhlas se zpracováním poskytnutých 
údajů. Účelem zpracování výše uvedených údajů je zejména realizace soutěže a 
předání výher – tento souhlas je udělen na dobu konání soutěže a předávání výher, a 
dále i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o 
marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. – tento souhlas je udělen na 
dobu 15 let. V souladu s § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., dále též Organizátor tímto 
informuje subjekt údajů o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v 
prostorách Organizátora soutěže automatizovaně prostřednictvím prostředků 
výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Požádá-li 
subjekt údajů v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o 
zpracování svých osobních údajů, je každý správce povinen tuto informaci bez 
zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat 
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. 
Poskytnutí osobních údajů je činěno na dobrovolné bázi a subjekt údajů může svůj 
souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese každého správce odvolat. 
Dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů 

• Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že 
bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním 
nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé 
ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez 
možnosti odvolání 

• Organizátor ani Technický správce nejsou odpovědní za jakékoliv technické problémy 
související s odesláním elektronického formuláře souvisejících s touto soutěží 

• V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na 
propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a 
textem Úplných pravidel soutěže platí znění těchto Úplných pravidel soutěže. 
Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných 
materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s Úplnými pravidly 
soutěže 

• Úplná pravidla soutěže a podrobnější informace jsou k dispozici na 
ww.darujpobyt.cz/soutez 

 
 
 

 

 

  


