Pravidla soutěže o vstupenku na La Perle v Dubaji
(dále jen “Pravidla”)
1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost STUDENT AGENCY TRAVEL k.s.,
se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou
značkou A26679 /dále jen „SAT“).
2. Místo průběhu soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky, a to na webu www.studentagency.cz (dále
jen
„místo pro konání soutěže“).

3.

Trvání soutěže
Soutěž bude probíhat v době od 6. 2. 2020 do 24. 2. 2020 (dále jen „doba trvání
soutěže“).

4.

Podmínky účasti v soutěži, princip soutěže, výhra, výběr a předání
1. Vstupenku získá každý občan starší 18-ti let, který si v období od 6. 2. 2020 do 24. 2. 2020
zakoupí prostřednictvím webových stránek www.studentagency.cz nebo v pobočce
STUDENT AGENCY alespoň jednu letenku z Prahy do Dubaje a zpět validovanou na
leteckou společnost Emirates (operující dopravce Emirates) s proletem od 12. 2. 2020 do
31. 3. 2020.
2. Po zakoupení letenky z Prahy do Dubaje obdrží cestující email s unikátním kódem pro
vstup na představení La Perle v Dubaji.
3. Zákazníci, kteří si koupí způsobilý let (jak je definován výše), mohou získat vstupenku
zdarma na návštěvu představení La Perle, a to na základě níže uvedených podmínek a
na základě podmínek pro vstupenky na La Perle (dále jen „Nabídka‟). ¨
4. Abyste mohli nabídku využít, musíte si během prodejního období zarezervovat a v plné výši
uhradit zpáteční letenku na let provozovaný společností Emirates do Dubaje z Prahy,
přičemž let tam do Dubaje musí být plně využit během cestovního období (dále jen
„Způsobilý let‟).
5. Zakoupené letenky musí být zpáteční. Nabídka se nevztahuje na jednosměrné letenky
ani letenky, kde finální destinací není Dubaj. Neplatí pro letenky s přestupem či na letenky
s přerušením cesty v Dubaji.
6. Letenky společnosti Emirates a jejich prodej vždy závisí na dostupnosti a řídí se
přepravními podmínkami společnosti Emirates a příslušnými podmínkami pro letenky

stanovenými na webových stránkách společnosti Emirates.
7. Prodejní období znamená období začínající v 00:01 dne 5. února 2020 a končící v 23:59
dne 24. února 2020.
8. Cestovní období znamená období od 12. února 2020 do 31. března 2020 včetně
(poslední odlet tam).
9. Unikátní promo kód k rezervaci La Perle vstupenek obdržíte e-mailem společně
s letenkami Emirates, které musí podléhat podmínkám této akce.
10. K jednomu rezervačnímu kódu lze získat až 4 vstupenky na La Perle show.
11. Vstupenky musí být rezervovány na www.laperle.com před představením a
použity pro show začínající nejpozději 15. dubna 2020. Unikátní promo kód platí pro
jednorázové použití na www.laperle.com. Po vytvoření rezervace není možné provádět
žádné změny.
12. Vstupenka na La Perle zahrnuje pouze vstupné na představení La Perle a nezahrnuje
jakékoliv další produkty, služby, dopravu, zábavu a/nebo občerstvení.
13. Vstupenka na La Perle platí pouze pro den představení vybraný při rezervaci a uvedený na
vstupence na La Perle. Nebude přenosná na budoucí datum.
14. Vstupenka na La Perle vydaná dle této nabídky je nevratná, nesměnitelná a
nepřevoditelná.
15. Vstupenka na La Perle vydaná dle této nabídky nemá finanční hodnotu, nelze ji kombinovat
s jinou nabídkou a neplatí pro dříve zakoupené vstupenky na La Perle.
16. Pokud zrušíte způsobilý let, příslušný propagační kód La Perle a vstupenka bez dalšího
pozbývají platnosti.
17. Představení La Perle se konají od úterý do pátku v 19.00 a 21.30 a v sobotu v 16.00 a
19.00. Tento rozvrh může být kdykoliv změněn.
18. Představení La Perle a vstupenky na ně závisí vždy na dostupnosti a rozvrhu představení.
19. Děti mladší dvou (2) let nemají povolen vstup do divadla La Perle. Divadlo La Perle
doporučuje, aby hosté mladší osmnácti (18) let byli v doprovodu dospělé osoby.
20. Při vstupu můžete být požádáni o předložení platného průkazu totožnosti s fotografií,
například platného občanského průkazu, řidičského průkazu nebo originálu pasu, kdy
jméno v průkazu musí odpovídat jménu na vstupence na La Perle.
21. Na vlastní náklady si můžete kategorii vstupenky na La Perle vydanou na základě této
Nabídky zvýšit, pokud budou volná místa. Vstupenku zdarma lze zvýšit pouze na stříbrnou
nebo zlatou kategorii a rozdíl musíte uhradit přímo v pokladně na základě nejlepších
dostupných cen v době koupě.
22. Využitím této nabídky souhlasíte a přijímáte obecné podmínky pro vstupenky na La Perle,
které jsou k dispozici na webových stránkách www.laperle.com/en.
23. Dobrovolně přebíráte veškeré riziko a nebezpečí související s touto akcí, ať již k němu
dojde před, během nebo po samotné akci, a to včetně úmrtí, zranění, ztráty, škody nebo
odpovědnosti.

24. SAT nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za škody, ztráty, zavinění, zranění či nespokojenost,
k nimž dojde nebo které utrpí osoba v důsledku zadání nebo využití nabídky z libovolného
důvodu, kromě jiného včetně v případě zrušení akce. Toto vyloučení odpovědnosti se
nevztahuje na odpovědnost za úmrtí či zranění, k nimž dojde výhradně z důvodu nedbalosti
na straně společnosti.
25. SAT neodpovídá za ztrátu či poškození vstupenky na La Perle, ani za uzavření divadla La
Perle, jeho představení a/nebo prostor z jakéhokoliv důvodu.
26. Využitím nabídky nejsou dané osobě propůjčena práva k duševnímu vlastnictví vzniklá
v souvislosti s nabídkou. Pokud to bude dle kontextu umožněno, bude se mít za to, že se
podmínky, které mohou být v některé jurisdikci neplatné, nahrazují takovými platnými a
vynutitelnými podmínkami, jejichž obsah bude co nejbližší obsahu příslušných neplatných
nebo nevynutitelných podmínek.
27. SAT si vyhrazuje právo nabídku a/nebo tyto podmínky kdykoliv upravit či změnit.
28. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci SAT a dále veškeré osoby
podílející se přímo na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k
výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Účastí v soutěži soutěžící
uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu
a za podmínek blíže uvedených v článku těchto Pravidel.
29. Pokud výherce odmítne výhru převzít, neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání
anebo čerpání výhry, výhra propadá ve prospěch SAT.
30. Výherci nenáleží žádná jiná výhra než výhra určená dle těchto Pravidel. Výhru není možné
alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji jiné osobě, ani požadovat jiné plnění nebo
požadovat čerpání výhry v jiném termínu. Výhru v soutěži není možné vymáhat soudní
cestou.
31. SAT neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za
ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně
soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele
poštovních služeb či jiného doručovatele nebo nebo přepravce.

5. Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
1. SAT neodpovídá za žádné eventuální technické problémy při přenosu dat v souvislosti se
soutěží prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
2. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
3. SAT si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav
jejích Pravidel. SAT je oprávněna z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na
podvodné jednání v rámci soutěže) měnit Pravidla soutěže i v průběhu soutěže, a ve
výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či
oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem uveřejněny na webovém
odkazu, uvedeném v soutěžním příspěvku.
4. Oprávnění SAT zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo SAT nepřiznat soutěžícímu
výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil porušit

nebo obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího
vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o
sporných otázkách náleží vždy SAT.
5. Při registraci do soutěže dle těchto Pravidel uděluje soutěžící SAT svůj souhlas s tím, aby
jako správce zpracovával osobní údaje soutěžícího za následujících podmínek: osobní
údaje budou zpracovávány výhradně pro účel uspořádání a vyhodnocení soutěže a pro
předání eventuální výhry výhercům soutěže, souhlas může být soutěžícím kdykoliv odvolán
prostřednictvím odeslání e-mailu s tímto sdělením na adresu marketing@studentagency.cz,
v případě odvolání souhlasu však soutěžící automaticky přestává být účastníkem soutěže,
pořadatel nepředá osobní údaje soutěžícího žádné třetí osobě, STUDENT AGENCY
TRAVEL jedná v souladu se Zásadami na ochranu osobních údajů, jejichž plné znění je
uvedeno na http://www.sa.cz/privacy-policy.html.
6. Každý soutěžící má za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů zejména
právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na
omezení zpracování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).

6. Závěrečná ustanovení
1. Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných
materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze
Pravidel.
2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s
jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o
jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
3. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na
www.studentagency.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla SAT.
4. Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí
Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je
srozuměn s tím, že poskytuje své informace SAT a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo
Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s
dotazem na facebookovou stránku www.facebook.com/LetenkyStudentAgency/ u
soutěžního příspěvku.
V Brně dne 6. 2. 2020

