
Pravidla soutěže „Síla skrytá v cestování“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „Síla skrytá v cestování“ (dále jen „soutěž“) 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 SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena na období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 (dále jen „období konání

soutěže“) a uskuteční se na webové stránce

https://www.radynacestu.cz/silacestovani/ (dále jen „místo konání soutěže“). Soutěž

bude probíhat výhradně v období a místě konání soutěže.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

a) Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen „účastník“).
Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v
předcházející větě, která ve stanovené době a na místě konání soutěže odešle
text, fotku, jméno a příjmení a zároveň poskytne svůj e-mailový kontakt, a tím se
platně zaregistruje do soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

b) Soutěže 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. FUNGOVÁNÍ SOUTĚŽE
a) Vyplňte soutěžní otázku  „Jak cestování změnilo váš život?“ (maximální počet

znaků 500).

Nahrajte svou fotku, která odpověď podporuje.

Vyplňte e-mailovou adresu.

Odešlete.



b) Jeden soutěžící se může zapojit 1 originální fotografií a odpovědí na soutěžní

otázku. Jeden soutěžící znamená jedna unikátní e-mailová adresa.

c) Účastník soutěže bere na vědomí, že v rámci soutěže lze sdílet pouze

fotografie, na nichž je zachycen soutěžící nebo osoba, která s šířením

fotografie vyslovila prokazatelně souhlas. V případě, že bude v rámci soutěže

zveřejněna fotografie, na níž je osoba, která neudělila s pořízením a

zpracováním souhlas, odpovídá účastník za škodu, která vznikne.

d) Organizátor si vyhrazuje právo na vyloučení fotografie, které:

➔ budou v rozporu s dobrými mravy

➔ budou urážlivé ve vztahu k pořadateli/organizátorovi

➔ nebudou splňovat výše uvedené zadané podmínky

5. VÝHERCE A VÝHRY
a) Měsíčně bude porotou vybráno 5 nejlepších/nejsilnějších odpovědí, které

vyhrají cenu z e-shopu.

b) Po 3 měsících bude 15 postupujících, ze kterých se náhodně vylosuje 1

výherce zájezdu.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

a) Zasláním fotografie dává soutěžící souhlas se zveřejněním fotografie, textu a

jménem a příjmením soutěžícího v jeho propagačních materiálech, na webu

cestovní kanceláře pořadatele, případně v jeho katalogu s nabídkou zájezdů a

sociálních sítích pořadatele.

b) Zapojením do soutěže projevuje každý zájemce souhlas s pravidly soutěže a

zavazuje se je dodržovat.

c) Odesláním fotografie do soutěže účastník vyjadřuje souhlas se zpracováním

osobních údajů organizátorem, tj. jména a e-mailu, pro účely soutěže,

marketingové účely a k odběru zpravodaje Radynacestu. Tento souhlas

účastník uděluje na dobu deseti (10) let nebo do odvolání, které může učinit

na e-mailové adrese zajezdy@radynacestu.cz.

d) Podle platných právních předpisů je účastník oprávněn: požadovat přístup k

osobním údajům, požadovat opravu nebo výmaz, požadovat omezení

zpracování osobních údajů, vznést námitku, v případě pochybností o

dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se
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na organizátora nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností

odvolat tento poskytnutý souhlas.

7. DALŠÍ PODMÍNKY

a) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a

podmínky, a to bez udání důvodu a stanovení náhrady.

b) Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a

odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu

výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci včas

předána v souladu s pravidly.

c) Organizátor soutěže nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která případně

účastníkovi vznikne prostřednictvím získané výhry či v souvislosti s užíváním

výhry.

d) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

e) Účast v soutěži je dobrovolná.


