
Adventní soutěžní kalendář EXIM TOURS na FB 
Úplné znění pravidel soutěže „Adventní soutěžní kalendář EXIM TOURS na FB“ 

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti 

Facebook a nijak s ní nesouvisí. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informaci 

vyhlašovateli soutěže a na elektronické sociální síti Facebook. Tento text obsahuje závazná 

pravidla a podmínky soutěže „s EXIM TOURS“. 

1) Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost EXIM TOURS a.s., IČO 453 12 974, se sídlem Praha 11, 

Babákova 2390/2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 7557 (dále jen „pořadatel“ nebo „EXIM TOURS“). 

2) Místo a doba konání soutěže 

Soutěž se koná na internetové stránce www.facebook.com, označené EXIM TOURS Cestovní 

kancelář: www.facebook.com/eximtours (dále i „místo konání soutěže“) a to od 1. 12. 2018 

od 10.00 do 24. 12. 2018 do 24.00 (jednotlivé soutěžní dny začínají v 10.00 zveřejněním 

otázky a končí ve 24.00 – dále i „doba konání soutěže). 

3) Účast v soutěži 

a) Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem i 

doručovací adresou na území ČR při splnění všech podmínek účasti v soutěži „Adventní 

soutěžní kalendář EXIM TOURS na FB“ (dále jen soutěž) stanovených těmito pravidly. Z 

účasti v této soutěži jsou vyloučeny zaměstnanci pořadatele i všechny další osoby, které se 

podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 

22 zák. č. Sb. občanského zákoníku. 

b) Účastník soutěže musí být uživatelem Facebooku a musí na něm mít založen osobní profil 

pod svým skutečným jménem a příjmením nebo pod přezdívkou. Účastník soutěže musí mít 

trvalé bydliště v ČR. 

c) Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že zašle na e-mailovou adresu 

eximsoutez@eximtours.cz svou odpověď na danou soutěžní otázku. 

d) Účastníci soutěže svým vstupem do soutěže souhlasí se všemi podmínkami soutěže. 

4) Vyhodnocení soutěže, výhry a předání výhry 

a) Vyhrává každá správná odpověď. 

b) Výhrou je slevový poukaz v hodnotě 500 Kč., na letecké zájezdy s EXIM TOURS z 

katalogu Exotika a v zimě k moři s možností uplatnění do 31. 12. 2018. 

6) Další podmínky soutěže 

a) Na jakékoliv výhry v soutěži není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel je 

oprávněn soutěž kdykoliv zrušit. 

b) Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za včasné užití výhry výhercem a ani za způsob 

nebo následky jejich užití. 



c) Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické, telekomunikační či další závady, 

vzniklé v průběhu soutěže. 

d) Účastí v soutěži účastníci berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, pořadatel bude 

shromažďovat a zpracovávat ve své databázi e-mailové adresy soutěžících, za účelem 

vyhlášení výsledků soutěže. Účastníci soutěže berou na vědomí, že poskytnutí údajů je 

dobrovolné a souhlas může být odvolán při písemném požadavku (včetně e-mailu) o 

poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány (§ 21 zákona č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou 

poskytnuty třetím subjektům s výjimkou subjektů, které se budou na zajišťování soutěže 

podílet. Zasláním e-mailu se soutěžní odpovědí vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle 

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se 

zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže a za účelem zasláním výhry 

prostřednictvím elektronických prostředků (dle zákona č. 480/2004 Sb.), a souhlasí s 

bezúplatným zveřejněním svého jména, příjmení, města bydliště, příspěvku a případně i audio 

či jiného audiovizuálního záznamu ve sdělovacích prostředcích, na webu www.eximtours.cz, 

na www.facebook.com/eximtours v rámci vyhlášení výsledků soutěže či pro další 

marketingové nebo obchodní účely a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. 

e) Na jakékoliv výhry nebo ceny v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně 

vymahatelné. Ceny a výhry ze soutěže nelze měnit za hotovost či proplatit v hotovosti. Záruka 

na výhry není poskytována. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. 

f) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž bez udání důvodu přerušit, zkrátit či odvolat, 

změnit pravidla nebo nahradit výhry jinými podobného druhu a obdobné hodnoty i po 

ukončení soutěže. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na webu 

www.eximtours.cz nebo www.facebook.com/eximtours. Jakékoliv předměty či služby aj. 

zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou doslovně 

uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže 

uplatnit nárok. 

g) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v 

soutěži a rozhodovat o nároku na jakoukoliv výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z 

účastníků soutěže v případě, že by nesplňoval pravidla soutěže nebo by byl z této činnosti 

důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by mohla účastníkovi vzniknout. 

6) Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.eximtours.cz 

V Praze 30. 11. 2018 


