
  
  
  
  

  
PRAVIDLA   AKCE   „Roční   předplatné   časopisu   zdarma“   

  

1.   ORGANIZÁTOR   AKCE   

Organizátorem   akce    „Roční   předplatné   časopisu   zdarma“    (dále   jen   „akce“)   je   společnost   
Radynacestu,   s.r.o.,   se   sídlem   Chelčického   531/3,   PSČ   702   00,   Ostrava   –   Moravská   Ostrava,   IČO:   
28659112,   DIČ:   CZ2865912   (dále   jen   „organizátor“).   

  
  

2.   MÍSTO   A   TRVÁNÍ   AKCE   

Akce   je   vyhlášena   pro   rezervace   zájezdů   přijaté   od   1.   4.   2022   do   odvolání   (dále   jen   „období   konání   
akce“).   Akce   se   vztahuje   na   rezervace   uskutečněné   na   webu    https://www.radynacestu.cz/    a   na   
pobočkách   organizátora   (dále   jen   „místa   konání   akce“).     

  
3.   ÚČAST   V   AKCI   

a) Akce   se   může   zúčastnit   fyzická   osoba   starší   18   let   (dále   jen   „účastník“).   Účastníkem    se   stane   
osoba   splňující   podmínky   stanovené   v   předcházející   větě,   která   v   období   a   na   místě   konání   
akce   uskuteční   rezervaci   zájezdu   pořádaného   organizátorem   (dále   jen   „účastník“).   
  

b) Akce   se   nemohou   zúčastnit   fyzické   osoby   v   pracovním   nebo   obdobném   vztahu   k   
organizátorovi   a   osoby,   které   jsou   ke   kterékoliv   z   takových   osob   ve   vztahu   osob   blízkých   ve   
smyslu   ust.   §   22   zák.   č.   89/2012   Sb.,   občanského   zákoníku,   ve   znění   pozdějších   předpisů.   

  

4.   PODMÍNKY   AKCE   

a) Akce   se   vztahuje   na   všechny   čtyř-   a   vícedenní   zájezdy   organizátora   z   nabídky   uvedené   na   
webu   pod   odkazem    https://www.radynacestu.cz/poznavaci-zajezdy/    s   termínem   odjezdu   
od   1.   4.   2022   až   neomezeně.   
  

b) Akcí   se   rozumí    jedno   roční   předplatné   tištěného   časopisu   dle   výběru   z   nabídky    (dále   jen   
„předplatné“),   které   bude   pro   účastníka   zajištěno   organizátorem   uskutečněním   platné   
rezervace   ze   strany   účastníka,   kterou   se   rozumí   rezervace   s   vystavenou   smlouvou   na   zájezd   
a   uhrazenou   zálohou   v   dohodnutém   termínu   splatnosti.   
  

c) Předplatným   se   pro   účely   této   akce   rozumí   předplatné   těchto   titulů:    Moje   psychologie ,    Lidé   
a   Země ,    Dieta    a    F.O.O.D.    od   vydavatelství   CZECH   NEWS   CENTER   a.   s.   (dále   jen   
„vydavatel“).   
  

https://www.radynacestu.cz/
https://www.radynacestu.cz/poznavaci-zajezdy/


d) Svůj   zájem   o   předplatné   účastník   v   případě   rezervace   na   webu    https://www.radynacestu.cz/   
jednoznačně   potvrdí   v   rezervačním   formuláři   u   zájezdu   v   položce   Předplatné   výběrem   
jednoho   z   nabízených   titulů.   V   případě,   že   účastník   nemá   o   předplatné   zájem,   rovněž   potvrdí   
tuto   skutečnost   v   rezervačním   formuláři   volbou   „ne“   v   položce   Předplatné.Při   rezervaci   v   
místech   konání   akce   svůj   zájem,   případně   nezájem,   vyjádří   ústně.   
  

e) Předplatné   se   vztahuje   na   rezervaci,   nikoliv   na   všechny   osoby   uvedené   v   rezervaci.   Tímto   se   
rozumí,   že   k   jedné   platné   rezervaci   přísluší   jedno   předplatné.     
  

f) Předplatným   se   rozumí   12   vydání   jednoho   z   titulů   uvedených   v   odst.   c)   tohoto   článku,   jehož   
výběr   účastník   potvrdí   v   rezervačním   formuláři.   Předplatné   bude   účastníkovi   zasíláno   od   
nejbližšího   nového   vydání   po   skončení   akce   a   splnění   kritérií   platné   rezervace   na   adresu   
uvedenou   v   rezervaci.     
  

g) Nárok   na   předplatné   má   pouze   účastník,   jehož   adresa   uvedená   v   rezervaci   je   na   území   
České   republiky.   Zasílání   předplatného   na   území   jiného   státu   není   ze   strany   vydavatele   
časopisů   možné.   Účastník   s   adresou   na   území   mimo   Českou   republiku   není   oprávněn   
dožadovat   se   od   organizátora   jakékoliv   náhrady   za   předplatné.  
  

h) Předplatné   pro   účastníka   bude   hrazeno   organizátorem.   
  

i) Počet   předplatných   je   omezený   a   organizátor   si   vyhrazuje   právo   kdykoliv   v   průběhu   akce   
nabídku   titulů   dle   písm.   c)   tohoto   článku   upravit,   tj.   titul,   jehož   počet   předplatných   bude  
účastníky   akce   vyčerpán,   z   nabídky   stáhnout.   
  

j) Využitím   akce   účastník   souhlasí,   že   organizátor   poskytne   vydavateli   nezbytně   nutné   údaje   
účastníka,   aby   mu   mohlo   být   předplatné   zasíláno.   Nezbytnými   údaji   účastníka   se   pro   tento   
účel   rozumí   jméno,   příjmení,   ulice,   číslo   domu,   město,   PSČ   a   e-mail   osoby,   které   bude   
předplatné   zasíláno.   

  
5.   OSOBNÍ   ÚDAJE   

Poskytování   osobních   údajů   účastníkem   akce   se   řídí   platnými    Všeobecnými   obchodními   podmínkami   
organizátora.   
  

  
6.   DALŠÍ   PODMÍNKY   
  

a) Organizátor  si  vyhrazuje  právo  akci  v  jejím  průběhu  zrušit,  případně  upravit  její  pravidla  a                
podmínky,   a   to   bez   udání   důvodu   a   stanovení   náhrady.   
  

b) Ostatní  podmínky  v  těchto  pravidlech  neuvedené  se  řídí  platnými   Všeobecnými  obchodními             
podmínkami    organizátora.   
  

c) Účast   v akci   je   dobrovolná.   
  
  
  
  
  

V   Ostravě   dne   1.   4.   2022           Martin   Šimek,   jednatel   Radynacestu,   s.r.o.   

https://www.radynacestu.cz/
https://www.radynacestu.cz/upload/dokumenty/vseobecne-podminky.pdf
https://www.radynacestu.cz/upload/dokumenty/vseobecne-podminky.pdf
https://www.radynacestu.cz/upload/dokumenty/vseobecne-podminky.pdf

