Pravidla soutěže
„Vyfoťte 3 věci, bez kterých na dovolenou neodjete“
1.

Organizátorem soutěže je cestovní kancelář VÍTKOVICE TOURS s.r.o., dále jen "organizátor".

2.

Soutěž proběhne v termínu 21. 4. 2017 – 31. 5. 2017.

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 odesláním soutěžního příspěvku na e-mail organizátora:
aktuality@ckvt.cz, a to v termínu 21. 4. 2017 – 31. 5. 2017. Vyhlášení výsledků proběhne 1. 6. 2017.

5.

Odesláním soutěžního příspěvku souhlasí účastník s pravidly soutěže a s případným zveřejněním
soutěžního příspěvku na sociálních sítích Vítkovice Tours.

6.

Jeden soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

7.

Vyhlášení výsledků proběhne po skončení soutěže, nejpozději do 2. 6. 2017. Vítězem se stává
nejoriginálnější příspěvek, který vybere porota složená ze zástupců CKVT. Výherce bude kontaktován
pomocí e-mailu.

8.

Výhra v soutěži je zájezd do Chorvatska pro 2 osoby v letní sezóně 2017 z produktové nabídky
organizátora.

9.

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.

10.

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.

11.

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.

12.

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.

13.

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky s nevhodným (násilným, či erotickým)
obsahem.

Pravidla jsou platná od 21. 4. 2017 – 31. 5. 2017.

