
Pravidla soutěže 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

  

A. Pořadatel Soutěže,  

společnost Spartak Rokytnice, a.s., IČO: 27495884, se sídlem: Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad 

Jizerou (dále jen „Pořadatel“) 

a 

B. Realizátor Soutěže, 

společnost Spartak Rokytnice, a.s., IČO: 27495884, se sídlem: Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad 

Jizerou (dále jen „Realizátor“) 

 

vyhlašují soutěž „Vyhraj dovolenou od Nev Damy – soutěž Skiareálu Rokytnice nad Jizerou“ (dále jen 

„Soutěž“), která bude probíhat dle těchto úplných pravidel (dále jen „Pravidla“) 

C. Termín konání Soutěže:  15.3. 2023 do 26.3. 2023 

D. Místo konání Soutěže: Skiareál Rokytnice nad Jizerou, lyžařské středisko Horní Domky, provozovatel 

společnost Spartak Rokytnice, a.s. 

E. Ředitel Soutěže: Dr. Vít Pražák (dále jen „Ředitel Soutěže“) 

F. Popis Soutěže 

Účastníci Soutěže tipují odpověď na soutěžní otázku: „Kolik lyžařů bude lyžovat ve Skiareálu Rokytnice nad 

Jizerou v týdnu od 20.3.2023 do 26.3.2023?“  

Po ukončení Soutěže Pořadatel odtajní počet lyžařů dle oficiálních počtů z odbavovacího systému a vyhlásí tři 

vítěze dle nejpřesnějšího nebo nejbližšího tipu, kterým předá vouchery na tři zájezdy.  

G. Způsob registrace účastníků Soutěže 

• Registrace Účastníků Soutěže probíhá na určené webové stránce provozovatele Skiareálu Rokytnice nad 

Jizerou, společnosti Spartak Rokytnice, a.s., IČO: 27495884, se sídlem: Horní Rokytnice 702, 512 45 

Rokytnice nad Jizerou, a to na www.skiroky.cz. 



• Soutěže se účastní jednotlivci (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastníci Soutěže“). Každý Účastník Soutěže 

soutěží sám za sebe. Podmínkou účasti každého ze Soutěžících v Soutěži je nákup skipasu na období od 

20.3.2023 do 26.3.2023. Nákup skipasu prokáže soutěžící číslem transakce na účtence nebo číslem 

objednávky u online nákupu. 

• Účastníkem Soutěže může být pouze osoba starší 18 let.  

H. Výhry 

Počet výher v Soutěži jsou 3 kusy, a těmito Výhrami jsou: 

1. hlavní výhra (dále jen „Hlavní výhra“) – voucher na zájezd od společnosti Nev Dama ve výši 40 000 Kč 

2. voucher na zájezd od společnosti Nev Dama ve výši 30 000 Kč 

3. voucher na zájezd od společnosti Nev Dama ve výši 20 000 Kč 

I. Průběh soutěže 

• Soutěžící mají časový limit od 18:00 hodin 15.3.2023 do 10:00 hodin 26.3. 2023 pro zaslání svých tipů na 

soutěžní otázku.  

• Výhry, budou předány po výzvě osobně nebo doporučenou poštou výhercům. Platnost voucherů je do 

31.12.2023. 

J. Všeobecné podmínky 

• Registrací v soutěži vyjadřuje Účastník Soutěže svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla plně 

dodržovat. Účastník Soutěže nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v 

souvislosti se svou účastí v Soutěži. 

• Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné tyto výhry alternativně plnit v penězích. 

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v Soutěži a posouzení nároku 

na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle 

vlastního uvážení. 

• Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch Pořadatele a Realizátora, a to dle dodavatele jednotlivé 

výhry. Pořadatel ani Realizátor neodpovídají za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výher či 

výhrami samotnými. Výhry nelze reklamovat. 



• Převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám 

mohly použitím či využitím výhry vzniknout. Pořadatel ani Realizátor v žádném případě neodpovídají za 

škody způsobené výhercům nebo třetím osobám výhrami, nebo za škody, které vznikly v souvislosti s 

využitím nebo použitím těchto výher. 

• Pořadatel a Realizátor Soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním 

Soutěže. 

• Pořadatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla či Soutěž pozastavit, odvolat, anebo 

zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi 

komunikována na propagačních materiálech pořadatele a společnosti Spartak Rokytnice, a.s., v 

souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná Pravidla soutěže jsou považována v rámci Soutěže za jediná, 

úplná a konečná. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže Účastníky Soutěže, kteří poruší tato Pravidla či se o to 

budou pokoušet. Pořadatel si dále vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu 

Soutěže. 

• Účastí v Soutěži uděluje Účastník Soutěže Pořadateli a Realizátorovi Soutěže, v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZOOÚ“), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to jmenovitě e-mailové adresy, mobilního 

telefonního čísla, jména, příjmení a město bydliště. Tento souhlas je Pořadateli a Realizátorovi Soutěže 

Účastníkem Soutěže poskytován za účelem organizace Soutěže, vyhodnocení Soutěže a pro následnou 

nabídku účasti v dalších soutěžích Pořadatele a Realizátora, a to po dobu od registrace do této Soutěže 

až do uplynutí 1 roku od okamžiku ukončení Soutěže. Účastník Soutěže bere na vědomí, že mu náleží 

práva dle ust. § 12 ZOOÚ (Právo na přístup k informacím) a § 21 ZOOÚ (Žádost o vysvětlení a odstranění 

nežádoucího stavu), a dále že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli písemně odvolat, a 

to zasláním žádosti na adresu sídla Pořadatele. 

• Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Realizátora, osoby blízké těchto 

zaměstnanců ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdější 

předpisů. V případě, že některá z těchto osob předloží Pořadateli Kód odpovídající příslušné výhře dle 

Klíče výher, nevniká této osobě právo na převzetí této výhry. 

• Porušení kteréhokoli ustanovení těchto Pravidel může být důvodem k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže, 

a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za škody vzniklé 

Soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto Pravidel. 



• Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 15. 3. 2023 a jsou k dispozici na webových stránkách 

Soutěže www.skiroky.cz. Každý Účastník Soutěže je povinen seznámit se s těmito Pravidly, které se pro 

něj účastí v Soutěži stávají závaznými. 

 

http://www.skiroky.cz/

