
Pravidla jarní soutěže na Facebooku Vítkovice Tours, VTT a Viamare:    

CENY : 
13. 7. – 20. 7. 2019
Gradac, Hotel nebo dep. LABINECA
pro 2 osoby s all inclusive, bez dopravy

8. 6. – 15. 6. 2019
Brist, vila MARKO
pro 2 osoby bez stravy, studio, bez dopravy

Dárkové překvapení

1. Organizátorem soutěže je společnost TRAVEL FAMILY s.r.o., dále jen „organizátor“.
2. Soutěž proběhne v termínu od 1. 4. do 15. 4. 2019.
3. Soutěže se za splnění podmínek může zúčastnit každá fyzická osoba s výjimkou osob v pracovním
poměru k organizátorovi.
4. Účastník se do soutěže zapojí přidáním odpovědi do komentáře pod soutěžní příspěvek na facebookových  
stránkách organizátora (Vítkovice Tours, VTT a Viamare).
5. Jeden soutěžící se může zúčastnit soutěže na každé z výše uvedených facebookových stránek organizátora pouze 
jednou.
6. Vyhlášení výsledků proběhne po skončení soutěže, nejpozději do 30. 4. 2019. Vyhrávají tři odpovědi, které budou 
nejblíž správné odpovědi na tipovací soutěžní otázku. Pokud se sejde víc stejných odpovědí, vyhrávají nejrychlejší 
správné odpovědi. Výherci se budou vybírat zároveň ze všech tří facebookových stránek organizátora. Výherci budou 
vyhlášeni na facebookových stránkách organizátora. Účastí v soutěži výherci souhlasí se zveřejněním svého jména na 
facebookové stránce organizátora.
7. Výhry v soutěži:
1. místo: 
Ubytování v hotelu nebo dep. Labineca (Gradac), pro 2 osoby s all inclusive, bez dopravy, termín 13. 7. – 20. 7. 2019. 
2. místo: 
Ubytování ve vile Marko (Brist), pro 2 osoby bez stravy, bez dopravy, studio, termín 8. 6. – 15. 6. 2019. 
3. místo: Dárkový balíček
8. V případě, že výherce uvede špatný kontakt a organizátorovi se nepodaří výherce vyrozumět, případně
výherce nepřevezme zásilku s výhrou, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění
výherci, které nezaviní organizátor soutěže, ztrácí výherce nárok na výhru.
9. Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní 
s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí
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organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat místo vyhrané ceny peněžité nebo jiné plnění. Na ceny ze
soutěže neexistuje právní nárok.
10. Každý účastník uděluje účastí v soutěži organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. platném
znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů spočívajícím v uložení osobních údajů do databáze
organizátora a informování o skutečnostech spojených s avizovanou soutěží. Účastník má právo svůj
souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora.
11. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit
či odložit nebo zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění.
12. Facebook není žádným způsobem spojen se soutěží a pořádání soutěže je na riziko organizátora.
13. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní 
nesouvisí.

Pravidla jarní soutěže na Instagramu Travelfamily.cz          

CENA : 
7. 9. – 14. 9. 2019
Baška Voda, Rodinné bungalovy NEPTUN KLUB 
pro 2 osoby s light all inclusive, bez dopravy

1. Organizátorem soutěže je společnost TRAVEL FAMILY s.r.o., dále jen „organizátor“.
2. Soutěž proběhne v termínu od 1. 4. do 15. 4. 2019.
3. Soutěže se za splnění podmínek může zúčastnit každá fyzická osoba s výjimkou osob v pracovním
poměru k organizátorovi.
4. Účastník se do soutěže zapojí přidáním odpovědi do komentáře pod soutěžní příspěvek na Instagramu organizá-
tora.
5. Jeden soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
6. Vyhlášení výsledků proběhne po skončení soutěže, nejpozději do 30. 4. 2019. Vítěze vybírá organizátor náhodným 
losováním ze všech správných odpovědí pod soutěžním příspěvkem. Výherce bude vyhlášen na Instagramu organizá-
tora. Účastí v soutěži výherce souhlasí se zveřejněním svého jména na Instagramu organizátora.
7. Výhra v soutěži: Ubytování v Rodinných bungalovech (Baška Voda), s All inclusive Light, pro 2 osoby bez dopravy,  
termín 7. 9. -– 14. 9. 2019.
8. V případě, že výherce uvede špatný kontakt a organizátorovi se nepodaří výherce vyrozumět, případně
výherce nepřevezme zásilku s výhrou, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění
výherci, které nezaviní organizátor soutěže, ztrácí výherce nárok na výhru.
9. Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s 
vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí
organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat místo vyhrané ceny peněžité nebo jiné plnění. Na ceny ze
soutěže neexistuje právní nárok.
10. Každý účastník uděluje účastí v soutěži organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. platném
znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů spočívajícím v uložení osobních údajů do databáze
organizátora a informování o skutečnostech spojených s avizovanou soutěží. Účastník má právo svůj
souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora.
11. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit
či odložit nebo zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění.
12. Facebook není žádným způsobem spojen se soutěží a pořádání soutěže je na riziko organizátora.
13. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní 
nesouvisí.

Pořadatelem soutěže je obchodní společnost TRAVEL FAMILY s.r.o., IČO: 17049415, se sídlem Palackého 717/11,
110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 2060 
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