
  
  
  
  

  
PRAVIDLA   AKCE   „Sleva   10   %   pro   zdravotníky“   

  

1.   ORGANIZÁTOR   AKCE   

Organizátorem   akce    „Sleva   10   %   pro   zdravotníky“    (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   3.   5.   2021   do   21.   12.   2021   (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   je   určena   fyzickým   osobám   starším   18   let   specifikovaným   jako    „Zdravotnický   
personál“    (dále   jen   „účastník“).     
  

b) Účastníkem   se   pro   účely   této   akce   rozumí:     
–   lékaři   
–   zdravotní   sestry   
–   ostatní   zaměstnanci   nemocnic   (státních   i   soukromých)   
–   personál   domovů   pro   seniory   
–   personál   léčeben   pro   dlouhodobě   nemocné   
–   pracovníci   sociálních   služeb   
–   pracovníci   lékáren   
  

c) Zúčastnit   se   a   využít   akci   může   každý   účastník   po   předložení   průkazu   zaměstnance   nebo   
potvrzení   zaměstnavatele   (dále   jen   „potvrzení“).   K   prokázání   této   skutečnosti   bude   vyzván   při   
procesu   rezervace.   Za   dostačující   se   považuje   zaslání   potvrzení   e-mailem   na   adresu   
rezervace@radynacestu.cz    nebo    zajezdy@radynacestu.cz .   
  

d) 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.   
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4.   PODMÍNKY   AKCE   

a) Akce   se   vztahuje   na   všechny   zájezdy   organizátora   z   nabídky   uvedené   na   webu   pod   odkazem   
https://www.radynacestu.cz/poznavaci-zajezdy/    s   odjezdem   od   3.   5.   2021   až   neomezeně.   
  

b) Akcí   se   rozumí    sleva   10   %    (dále   jen   „sleva“),   která   bude   účastníkovi   odečtena   z   konečné   
ceny   zájezdu.   Konečnou   cenou   zájezdu   se   rozumí   cena   samotného   zájezdu   uvedená   na   
webu    https://www.radynacestu.cz/ .     

c) Sleva   se   nevztahuje   na   příplatky,   které   nejsou   přímým   produktem   organizátora   akce   (tyto   
příplatky   budou   účastníkovi   upřesněny   při   rezervaci),   a   platí   pro   celou   rezervaci   (tzn.   pro   
všechny   osoby   uvedené   v   rezervaci).     
  

d) Sleva   se   nesčítá   s   dalšími   slevami.   
  

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) Pokud   účastník   sám   neupozorní,   že   má   nárok   na   využití   akce,   organizátor   není   povinen   slevu   
poskytnout.   

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

d) Účast   v akci   je   dobrovolná.   
  
  
  
  
  
  

V   Ostravě   dne   30.   4.   2021           Martin   Šimek,   jednatel   Radynacestu,   s.r.o.   
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