
Objednejte si zájezd do 31. 5. 2018 a vyhrajte DALŠÍ z níže uvedených zájezdů 
ZDARMA!

1.  Promajna – pavilon Dukić-A pokoj – 1/2 SWCB s polopenzí: 15. 9. – 22. 9.
2.  Promajna – pavilon Dukić-A pokoj – 1/2 SWCB s polopenzí: 15. 9. – 22. 9.
3.  Brist – vila Marko – 1/2 STUDIO bez stravy: 9. 6. – 16 .6.
4.  Brist – vila Marko – 1/2 STUDIO bez stravy: 15. 9. – 22. 9.
5.  Sv. Filip i Jakov – vila Jelena – 1/2 STUDIO bez stravy 8. 9. – 15. 9.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžící:
Soutěžícím se stává každá osoba, která uzavřela s CK Vítkovice Tours smlouvu o zájezdu v období od 15.  5. 2018 do 31. 5. 2018 
a splnila ve zmíněném období následující podmínky:

·  při koupi zájezdu složila zálohu ve výši min. 50 % ceny zájezdu
·  je starší 18 let

Ceny soutěže: Výše uvedené zájezdy.

Princip soutěže:
Všechny smlouvy o zájezdu uzavřené v období  od 15. 5. 2018 do 31. 5. 2018, které splňují výše uvedené podmínky, budou 
automaticky zařazené do soutěže. Po ukončení soutěže, se sečte počet uzavřených smluv a jejich počet vydělí číslem 5 (počet 
zájezdů v soutěži). Výsledek bude zaokrouhlen na celé číslo směrem dolů, čímž vznikne číslo X.

Následně budou všichni soutěžící (čísla všech uzavřených smluv o zájezdu) splňující podmínky soutěže seřazeni dle čísla smluv 
vzestupně do seznamu, a jednotlivé smlouvy o zájezdu ze seznamu budou očíslovány odshora dolů, začínající číslem 1. 

Cenu vyhrávají ti soutěžící, jejichž umístnění v tomto seznamu bude odpovídat násobkům výsledného čísla X. Celkový počet 
výherců je tak vždy pět bez ohledu na celkový počet soutěžících. Pokud by v daném období bylo pět či méně soutěžících, pak 
vyhrává každý soutěžící.

Z těchto výherců vyhraje zájezd 1. ten výherce, jehož zájezd má nejvyšší cenu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Zájezd 2. vyhrává 
výherce s druhou nejvyšší cenou, zájezd 3. s třetí nejvyšší cenou, zájezd 4. se čtvrtou nejvyšší cenou a zájezd 5. výherce s nejnižší 
cenou.

Je-li cena na smlouvě o zájezdu u několika výherců stejná, pak vyhrává daný zájezd ten soutěžící, jehož smlouva o zájezdu byla 
uzavřena dříve (tj. smlouva o zájezdu s nižším číslem).

Modelový příklad:
> V daném měsíci se uzavřelo 94 smluv o zájezdu. Vyhrává vždy 5 soutěžících. 
> Vyhrává každá 18. osoba (94:5= 18,8, tj. 18, číslo X) v číslovaném pořadí podle vzestupného pořadí uzavřených smluv. 
> Výherci se stávají osoby, které mají v seznamu čísla 18, 36, 54, 72, 90, tj. násobky čísla 18. 
> Výhercem zájezdu 1 se stává osoba, u které je nejvyšší cena zakoupeného zájezdu. Ostatní 4 zájezdy budou rozdělené podle výše 

uvedeného pravidla.

Ostatní:
Pořadatel může odmítnout poskytnout výhru výherci, pokud za výhercem vede jakékoliv neuhrazené pohledávky po splatnosti.

Pořadatelem soutěže je obchodní společnost VÍTKOVICE TOURS, spol. s r.o., IČO: 44743840, se sídlem Mírové náměstí 3d-519 703 
00 Ostrava-Vítkovice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 2727 

Pravidla soutěže
„Ještě šťavnatější dovolená“


