Pravidla soutěže Tourist Centrum
Soutěž “Léto za všechny prachy aneb peníze na ruku za tip na dovolenou"
Místo určení: Česká republika
Doba trvání: od 4. 6. do 31. 8. 2018
Vyplněním a odesláním jednoduchého formuláře na webových stránkách https://www.touristcentrum.cz/dovolena-podle-meho-gusta/ se můžete zapojit do soutěže o výhru.
PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. POŘADATEL SOUTĚŽE:
TOURIST CENTRUM s.r.o., Švédská 10, 772 00 Olomouc, ČR
IČ: 47972840, DIČ: CZ47972840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5514
Dále jen "pořadatel")
2. ZAJIŠŤOVATEL TECHNICKÉHO SERVISU:
Corporate Publishing s.r.o., U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, ČR
IČO: 27885453, DIČ: CZ27885453
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, vložka 124139
(Dále jen "zajišťovatel)
3. Termín trvání a místo soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 4. 6. 2018 do 31. 8. 2018 včetně (dále též "doba konání soutěže"
nebo "trvání soutěže") na území České republiky a bude rozdělena do 3 soutěžních měsíčních
kol (dále jen "soutěžní měsíční kolo").
1. soutěžní měsíční kolo: (4. 6. - 30. 6. 2018)
2. soutěžní měsíční kolo: (1. 7. - 31. 7. 2018)
3. soutěžní měsíční kolo: (1.8. - 31. 8. 2018)
Do soutěže budou zařazeny všechny platně vyplněné a odeslané formuláře, které pořadatel obdrží v období trvání soutěže od 4. 6. do 31. 8. 2017. na webové stránce Tourist Centra
https://www.tourist-centrum.cz/.
4. Výhry:
HLAVNÍ VÝHRA:
1. soutěžní měsíc (červen): 1 x 3.000 Kč,
2. soutěžní měsíc (červenec): 1 x 3.000 Kč,
3. soutěžní měsíc (srpen): 1 x 3.000 Kč.
5. Účast v soutěži:
1. Účastníkem soutěže může být pouze osoba starší 18-ti let (osoby mladší 18-ti let se mohou
zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území
České republiky.
2. Soutěžící se zúčastní soutěže platně vyplněným a odeslaným formulářem na webové stránce
Tourist Centra www.tourist-centrum.cz v průběhu soutěžního kola na téma: “Napište nám váš tip
na zamilovanou letní destinaci.” Soutěžící se může zúčastnit i opakovaně.

3. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala
výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na
výhru a výhra nebude předána.
6. Průběh a princip soutěže:
1. Výhercem se může stát autor odpovědi odeslané formou webového formuláře v průběhu
soutěžního kola, jehož příspěvek bude splňovat kritéria soutěže a daného měsíčního kola.
2. Po ukončení daného měsíčního kola odborná čtyřčlenná porota Tourist Centra vybere
v každém kole ze soutěžících jednoho autora nejnápaditějšího tipu.
3. Vítěz daného měsíčního kola získává peněžitou výhru v hodnotě 3.000 Kč. Výhra bude vyplacena hotově v zahraniční měně z nabídky Tourist Centra v ekvivalentu 3 000 Kč.
4. Výherce bude kontaktován zprávou na e-mail, se kterým se účastnil soutěže, a to nejpozději
do 15 dní od ukončení daného soutěžního kola.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo na ověření splnění podmínek k platné účasti v soutěži.
6. V případě, že se pořadateli soutěže nepodaří zkontaktovat výherce nebo pokud nebude reagovat na odeslané zprávy s oznámením o tom, že se stal výhercem soutěže, do 5ti pracovních dnů
ode dne odeslání oznámení, přestává být výhercem a výhercem se stane následující odbornou
porotou vybraný výherce. Pokud se nepodaří kontaktovat ani druhého vybraného výherce v
pořadí, nárok na tuto konkrétní výhru zaniká.
7. Nepřevezme-li výherce výhru do 1 měsíce ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, nebo
pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá anebo pokud mladistvému výherci neudělí souhlas
k převzetí výhry jeho zákonný zástupce, nárok výherce na výhru zaniká.
8. Předání výher zajišťuje pořadatel soutěže, a to na některé ze svých poboček Tourist Centra po
celé ČR, po dohodě s výhercem.
9. Nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne ukončení soutěže budou výherci cen zveřejněni na
facebookové stránce www.facebook.com/TouristCentrum
7. Ostatní ustanovení:
1. Soutěžící odesláním soutěžního formuláře potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně
přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.
2. Z účasti na soutěži může být rozhodnutím pořadatele vyloučena osoba, která této účasti ke
škodě pořadatele či třetí osoby zneužívá či porušuje tato pravidla, či která v souvislosti se soutěží
porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy pořadatele nebo třetí osoby anebo jedná v
rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce.
3. Je-li výherce nezletilý, může zajišťovatel pro předání výhry výherci požadovat souhlas jeho
zákonného zástupce.
4. Pořadatel není odpovědný za funkčnost připojení k síti internet (případné výpadky poskytovatelů připojení).
5. Pořadatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani osob a neručí za ztrátu,
poškození nebo nedoručení výher zaslaných prostřednictvím pošty či jiným způsobem, stejně
jako neodpovídá za jakékoli případné škody vzniklé výhercům v souvislosti s užíváním výher.
6. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže.
7. Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, odesláním soutěžního příspěvku potvrzuje, že je informován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), že
osobní údaje zadané v rámci soutěžního formuláře budou pořatadatelem a zajišťovatelem

soutěže zpracovány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dále
po dobu nezbytnou pro vyhodnocení a předání cen vítězům soutěže, nejdéle do 30. 10. 2018,
kdy budou veškeré údaje ze soutěžního formuláře zlikvidovány, pokud soutěžící, resp. jeho zákoný zástupce neudělí souhlas k dalšímu zpracování.
8. Osobní údaje zpracovávané dle odst. 7 těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného
rozhodování a nejsou předávány do jiných zemí.
9. Soutěžící, jehož osobní údaje pro účely vyhodnocení soutěže pořadatel a zajišťovatel zpracovávají, má následující práva:



právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;



právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů;



právo na odvolání případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;



právo na výmaz osobních údajů;



právo na omezení zpracování osobních údajů;



právo požádat o výpis zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitělném formátu pro sebe či jiného správce (právo na přenositelnost údajů);



právo vznést námitku proti zpracování;



právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Pro jakoukoli komunikaci týkající se zpracování ochrany osobních údajů je k dispozici emailová adresa pořadatele: sekretariat@tourist-centrum.cz.
11. Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce tímto bere na vědomí, že předání výher soutěže
může být uspořádáno jako veřejná akce.
12. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a zajišťovatele soutěže, všech
spolupracujících agentur, společnosti a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba,
která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, nárok na výhru nevzniká.
13. Pořadatel je oprávněn pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat
nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla bez udání důvodů a stanovení
náhrady, a to v průběhu celého jejího trvání.. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci souteěže za jediná, úplná a konečná.
13. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na stránce www.tourist-centrum.cz a zároveň jsou
uložena v písemné podobě v sídle pořadatele. Pro informace, reklamace a otázky lze kontaktovat
pořadatele na e-mailové adrese: sekretariat@tourist-centrum.cz
14. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy v plné pravomoci pořadatele.
15. Soutěž je jednorázová.

V Praze dne 5. 6. 2018

