
 PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěž – Noviny na cestu“ 

 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

 Organizátorem soutěže  „Soutěž – Noviny na cestu“  (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 26. 4. 2022 do 30. 6. 2022 (dále jen „období konání soutěže“) a 
 uskuteční se na webové stránce  https://www.radynacestu.cz/soutez-bushman/  (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 se 
 stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházející větě, která v období a na místě 
 konání soutěže zodpoví soutěžní otázku a zároveň poskytne svůj e-mailový kontakt, čímž 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. 

 c)  Soutěže se dále nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu ke 
 společnosti Bushman s.r.o., která je partnerem tištěného projektu Noviny na cestu (dále jen 
 „Noviny na cestu“). Pro tyto osoby platí stejné podmínky uvedené v písm. b) tohoto článku. 

 4. FUNGOVÁNÍ SOUTĚŽE 

 a)  Na poslední straně Novin na cestu najde účastník soutěže QR kód vedoucí na místo konání 
 soutěže. 

 b)  V místě konání soutěže je soutěžní formulář s jednou tipovací soutěžní otázkou. Odpovědí na 
 soutěžní otázku a poskytnutím e-mailového kontaktu se soutěžící zapojí do soutěže. 

 c)  Jeden soutěžící se může po celé období soutěže zapojit pouze jednou, což znamená, že 
 každý účastník soutěže má jeden unikátní e-mailový kontakt. 

 d)  Po skončení soutěže budou zveřejněni výherci. 

https://www.radynacestu.cz/soutez-bushman/


 5. VÝHERCE A VÝHRY 

 a)  Po skončení období soutěže budou vyhlášeni výherci soutěže, tj. výherce hlavní ceny, 
 výherce druhé, třetí a čtvrté ceny. 

 b)  Výherci budou zveřejněni 1. 7. 2022 v místě konání soutěže a následně do 3 pracovních dní 
 organizátorem kontaktováni e-mailem ve věci dohody o osobním předání či zaslání výhry 
 Českou poštou. 

 c)  Výhercem hlavní ceny se stává účastník, jehož odpověď na soutěžní otázku je správná nebo 
 je nejblíže správné odpovědi. Výhercem druhé, třetí a čtvrté ceny se stávají účastníci, jejichž 
 odpovědi na soutěžní otázku se přibližují správné odpovědi v pořadí následujícím po 
 odpovědi výherce hlavní ceny. V případě dvou nebo více správných či shodných odpovědí 
 proběhne losování v místě sídla organizátora soutěže uvedeného v článku 1. 

 d)  Výhry v soutěži jsou stanoveny takto: 

 → hlavní cena:  sada dvou kvalitních skořepinových  kufrů BG berlin (příruční 47 litrů + velký 
 106 litrů) 
 → druhá cena:  poukaz v hodnotě 5 000 Kč na letecký  zájezd organizátora soutěže dle 
 vlastního výběru výherce 
 → třetí cena:  poukaz v hodnotě 5 000 Kč na letecký  zájezd organizátora soutěže dle 
 vlastního výběru výherce 
 → čtvrtá cena:  balíček dárkových předmětů organizátora  soutěže obsahující batoh, mikinu, 
 láhev na vodu a placatku se sloganem Jsem pod vlivem cest 

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

 6. OSOBNÍ ÚDAJE 

 a)  Odesláním soutěžního formuláře dává soutěžící souhlas se zveřejněním své e-mailové 
 adresy v případě výhry na webové adrese:  https://www.radynacestu.cz/soutez-bushman/  . 

 b)  Zapojením do soutěže projevuje každý zájemce souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je 
 dodržovat. 

 c)  Odesláním soutěžního formuláře 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. 

https://www.radynacestu.cz/soutez-bushman/
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 7. DALŠÍ PODMÍNKY 

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

 b)  Organizátor  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. 

 V Ostravě dne 26. 4. 2022  Martin Šimek, jednatel Radynacestu, s.r.o. 


