PRAVIDLA SOUTĚŽE „Fotosoutěž pro cestovatele“
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže„Fotosoutěž pro cestovatele“(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. 9. 2020 do 28. 2. 2021 (dále jen „období konání soutěže“).
Uskuteční se na webové stránce https://www.radynacestu.cz/zazitky/(dále jen „místo konání
soutěže“). Soutěž bude probíhat výhradně v období a místě konání soutěže a bude rozdělena do
6 kol.

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 fotku 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) Soutěž je rozdělena do 6 soutěžních kol s jednotlivými tématy následovně:
1. 9. – 30. 9. 2020 Místo, na které nikdy nezapomenu
1. 10. – 31. 10. 2020 Můj gurmánský zážitek
1. 11. – 30. 11. 2020 Poklad přírody, který mi (na cestách) vyrazil dech!
1. 12. – 31. 12. 2020 Můj adventní čas ve světě
4. 1. – 31. 1. 2021 Můj exotický ráj
1. 2. – 28. 2. 2021 Moje grande fiesta aneb nejlepší festival či svátek
Hlavní losování o hlavní cenu soutěže proběhne 2. 3. 2021. Do hlavního losování postoupí
všichni účastníci, kteří se řádně zúčastnili soutěže odesláním alespoň 1 fotky od 1. 9. 2020 do
28. 2. 2021.

b) Jedno soutěžní kolo (pokud není upraveno na webu jinak) trvá od prvního dne v měsíci
do předposledního dne kalendářního měsíce. Následující den jsou porotou vybrány 2
fotografie, které budou sdíleny na facebookovém profilu organizátorasoutěže a zpravidla

c)
d)
e)
f)
g)

h)

do 24 hodin bude na základě vyššího počtu likes zvolen vítěz. První den v měsíci (pokud
není určeno jinak) se také oznámí začátek nového kola.
Nezávisle na výše popsaném může být v jednom soutěžním kole průběžně odměněno až
10 zaslaných fotografií.
Soutěžící posílají prostřednictvím webového formulářesvé originální fotografie na dané
téma.
Fotografie musí zachycovat osobu soutěžící, její příbuzné nebo osoby, které s použitím
fotky souhlasily.
Jeden soutěžící se může v jednom soutěžním kole zapojit 1 originální fotografií. Jeden
soutěžící znamená jedna unikátní e-mailová adresa.
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.
Organizátor si vyhrazuje právo na vyloučení fotografií, které:
➔ budou v rozporu s dobrými mravy nebo etickým kodexemCK
➔ nebudou zachycovat soutěžící osobu, její příbuzné nebo osoby, které souhlasily
s uveřejněním
➔ budou urážlivé ve vztahu k pořadateli/organizátorovi
➔ nebudou splňovat výše uvedené zadané podmínky

5. VÝHERCE A VÝHRY
a) V každém kole soutěže bude zvolen na facebooku právě 1 výherce, který splní podmínky
uvedené v těchto pravidlech soutěže. Kromě toho může být porotou v jednom soutěžním
kole vybráno a dárkovými předměty odměněno až 10 fotografií.
b) Výherci budou ze strany pořadatele kontaktování e-mailem do 3 dnů od ukončení
soutěžního kola a výhra bude výherci předána osobně nebo zaslána prostřednictvím
České pošty.
c) Výhry v jednotlivých kolech jsou tvořeny dárkovými předměty Radynacestu.cz + poukazy
na slevu na zájezd v hodnotě 2000 Kč. Hlavní cenou soutěže je poukaz v hodnotě 5000
Kč na služby CK Radynacestu +sada 2 cestovních kufrů značky Bag Berlin, model
Enduro. Tyto kufry do soutěže věnovalCestovatelskyobchod.cz.

d) Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní
požadovat jiné plnění.

6. OSOBNÍ ÚDAJE
a) Zasláním fotografie dává soutěžící souhlas se zveřejněním fotky s jeho jménem a
příjmením a popiskem. Fotografie může být následně použita v propagačních
materiálech, na webu cestovní kanceláře pořadatele, případně v jeho katalogu
s nabídkou zájezdů.
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 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
b)
c)
d)
e)

bez udání důvodu a stanovení náhrady.
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.
Organizátor soutěže nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která případně
účastníkovi vznikne prostřednictvím získané výhry či v souvislosti s užíváním výhry.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Účast v soutěži je dobrovolná.

