SOUTĚŽ O LETENKY PO EVROPĚ
Název soutěže
Soutěž o letenky po Evropě (dále jen „soutěž“)

Organizátor soutěže
Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost STUDENT AGENCY k.s. se sídlem nám.
Svobody 17, 602 00 Brno, IČO: 25317075 (dále jen „STUDENT AGENCY“) společně se společností ZOO
Brno a stanice zájmových činností, p.o. se sídlem U zoologické zahrady 147/46, 635 00 Brno
IČO:00101451.

Termín soutěže a rozsah
Soutěž se bude konat v termínu od 24. 8. 2017 do 31. 9. 2017.
Ze soutěžících bude vylosován 1 výherce. Organizátor vyhlásí výherce nejpozději do pěti pracovních dnů
po skončení soutěže, a to na stránce www.studentagency.cz/ZOO. Výherce budeme kontaktovat
prostřednictvím e-mailu darky@studentagency.cz.
Soutěž bude probíhat na území České republiky.

Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let,
pokud v termínu konání soutěže splní současně všechny následující podmínky účasti v soutěži (dále jen
„účastník soutěže“):
-

Zakoupí si vstupenku do ZOO Brno v době konání soutěže
Vyplní všechny náležitosti soutěžního formuláře na zadní straně vstupenky (v rozsahu jméno,
platný e-mail, podpis)
Odpoví správně na soutěžní otázku
Vhodí vyplněný soutěžní formulář do boxu umístěného v ZOO Brno.

Vyplněním dotazníku dává účastník soutěže souhlas se svou účastí v soutěži a uděluje souhlas se
zpracováním a použitím svých osobních údajů organizátorům soutěže za účelem prověření jeho platné
účasti v soutěži, poskytnutím případné výhry a pro další stávající či budoucí obchodní a marketingové
účely vyhlašovatele soutěže (např. za účelem nabídky produktů a služeb, informování o jeho
marketingových akcích, zasílání obchodních a reklamních nabídek elektronickými prostředky podle
zákona č. 40/1995 Sb., o reklamě, v platném znění). Tímto souhlasem nebudou dotčena práva účastníka
soutěže vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění. Uvedený souhlas bude účastník soutěže oprávněn za podmínek stanovených v zákoně
40/1995 Sb., o reklamě, v platném znění, kdykoli odvolat, přičemž platí, že pokud by byl tento souhlas
odvolán v průběhu trvání soutěže, bude takový krok důvodem pro vyloučení účastníka soutěže ze
soutěže.
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele STUDENT AGENCY a ZOO Brno a jejich rodinní
příslušníci. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří plně splní stanovené podmínky. Organizátor
soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými
soutěžícími. Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo které budou jednat v rozporu s
pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Ukáže-li se, že tato osoba se i přes výše uvedené stala
výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, jež poskytla, nemá nárok na výhru.
Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zveřejněním svého jména a výhry, kterou získal, na webových
stránkách a sociálních sítích STUDENT AGENCY a ZOO Brno po ukončení soutěže.

Výhra
-

-

Soutěž probíhá o 2 zpáteční letenky v ekonomické třídě s odletem z Prahy do destinace dle
vlastního výběru v rámci evropské sítě letecké společnosti ČSA (nevztahuje se na dálkové
destinace Soul, Rijád)
Letenky je nutné vystavit nejpozději do 31 .10. 2017
Letenky je nutné proletět v období do 31. 12. 2017, platnost 2 měsíce od 1. úseku cesty.
Letenky je možné využít pouze na letech operovaných leteckou společností ČSA.
Výherní letenky nemohou být postoupeny dalším osobám. Letenky jsou po vystavení nevratné a
neměnné.

Výherce bude kontaktován pro předání výhry společností STUDENT AGENCY elektronicky na e-mailovou
adresu uvedenou v soutěžním formuláři.
Výherce je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži.
Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor soutěže nenese žádnou
odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.

Princip soutěže
Výhercem se může stát účastník soutěže, který splní všechny podmínky pro účast v soutěži a zodpoví
správně soutěžní otázku způsobem, uvedeným výše. Výherce soutěže bude náhodně vylosován
Pořadatelem soutěže.

Další ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby
jejího trvání, či soutěže kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové
stránce www.studentagency.cz/ZOO. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné,
nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla
napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen, to platí
stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla
napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé
soutěže a fair play.
O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky soutěže, rozhoduje organizátor. Pokud bude zjištěno
porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na cenu odepřen.
Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.
Výsledky soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti
nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.
Tato soutěžní pravidla budou uveřejněna na www.studentagency.cz/ZOO. V písemné podobě je uložen
v sídle organizátora soutěže.
Tato soutěžní pravidla mohou být změněna jen písemně, a to formou písemných dodatků, písemně
schválených organizátorem soutěže.
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