Všeobecné podmínky soutěže „Soutěž o 6 letenek do Splitu“,
(dále jako “VPS”)

1. Společnost pelicantravel.com s.r.o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35897821, provozovatel portálu www.pelikan.cz (dále jako „pořadatel“)
organizuje v termínu od 7.7.2021 do 28.7.2021 na území České republiky soutěž s názvem
„Soutěž o 6 letenek do Splitu“ (dále jako „soutěž“).
2. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá
k právním úkonům; fyzická osoba mladší 18 let, nebo osoba, které byla omezena
způsobilost k právním úkonům, nebo byla způsobilosti k právním úkonům zbavena, může
být účastníkem jen v zastoupení svého zákonného zástupce, nebo jiného oprávněného
zástupce. Účastník musí mít adresu pro doručení na území České republiky a v době
konání soutěže musí splnit podmínky pro zapojení do soutěže.
3. Do soutěže je zapojen každý účastník, který v době jejího trvání na stránce
www.letimdosplitu.cz odešle soutěžní formulář a dále svoji účast v soutěží potvrdí
kliknutím na potvrzující odkaz. Tímto bezvýhradně souhlasí s VPS a zavazuje je jich
v plném rozsahu dodržovat. Účastník se může do soutěže zapojit jedenkrát, jedním
unikátním e-mailem. Svoji výhru může zvýšit sdílením svého odkazu a po přihlášení
každého dalšího účastníka přes unikátní odkaz. V tomto případě účastník získává další dva
body do slosování.
4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci, a osoby blízké dle ustanovení § 22
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Osoby nesplňující podmínky
účasti v soutěži, nebo konají v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny.
Pokud se ukáže, že taková osoba se i tak stala výhercem, např. V důsledku nepravdivých
informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra nebude odevzdána. Pokud je
výhercem fyzická osoba mladší 18 let, po obeznámení s výhrou na požádání poskytne
pořadateli písemný souhlas svého zákonného zástupce s účastí v soutěži, v opačném
případě ztrácí nárok na výhru.
5. Výhrou v soutěži je celkem šest letenek z Prahy do Splitu s leteckou společností Croatia
Airlines, které budou rozděleny po dvou mezi 3 výherce soutěže. Výherci budou losováni
každý týden v průběhu soutěže a jejich jména budou postupně zveřejněna na soutěžní
stránce. Každý výherce 2 letenek bude vyřazen ze soutěže o zbývající letenky.

6. Výherci budou vylosováni nejpozději do 31.7. 2021 ze všech přihlášených účastníků do
soutěže, kteří splnili VSP. Výherci budou informováni o výhře na e-mailovou adresu,
kterou uvedli na soutěžní stránce. Výherce může nárok na výhru převést na třetí osobu.
Způsob převzetí nebo doručení výhry domluví pořadatel s výherci individuálně po
oznámení výsledků soutěže. Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Pokud výherce
výhru odmítne, do 48 hodin nebude reagovat na e-mail pořadatele s oznámením o
výhře, nebo neuvede pravdivé či úplné osobní údaje, jeho nárok na výhru zaniká a
pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat nového výherce ceny z ostatních účastníků
zapojených do soutěže.
7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s
používáním výhry, které nebyly způsobené jeho zaviněným konáním, resp. opomenutím.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce v okamžiku doručení výhry výherci.
Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu byla odevzdána. Pořadatel
nezodpovídá za žádné škody vzniknuté na základě nesprávně poskytnutých údajů v
souvislosti s doručením, uplatněním resp. využitím výhry. Pořadatel nezodpovídá za
nedoručení výhry v případě změny adresy výherce, o které nebyl uvědomen, za ztrátu,
poškození, zničení, nebo nedoručení výhry, či její nedoručení po lhůtě stanovené v
pravidlech z důvodu spočívajících na straně České pošty, či jiného poštovního dopravce –
kurýra. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhru není možné plnit v peněžní
hodnotě.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit bez předcházejícího upozornění a bez
udání důvodu kdykoliv v jejích průběhu celého trvání, přičemž účastník nemá nárok na
úhradu nákladů vynaložených v soutěži. Tuto možnost pořadatel uplatní zejména tehdy,
pokud z technických důvodů (např. virusy v počítačovém sytému, manipulace, nebo
chyba v hardwaru a/nebo v softwaru) nebo z právních důvodů není možné zaručit řádný
průběh soutěže. V případě, že by takové předčasné ukončení bylo jednáním účastníka,
může pořadatel od této osoby požadovat náhradu vzniklé škody. Pořadatel je oprávněn
bez náhrady pozměnit, nebo upravit VPS. VPS mohou být ve zkrácené verzi
komunikované na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, ovšem tyto pravidla
jsou považována v rámci soutěži za jediná, úplná a konečná. Pořadatel v žádné formě
neručí za přímé, nebo nepřímé škody vyplývající z účasti na soutěži, nebo z
nedostupnosti internetového serveru, s výjimkou hrubé nedbalosti, nebo úmyslného
zavinění na straně pořadatele. Kromě toho pořadatel nezodpovídá za jakoukoliv
technickou poruchu, zejména selhání sítě, elektroniky, nebo počítačů.

9. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění VPS rozhoduje pořadatel. V případě potřeby
si pořadatel vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu trvání
soutěže a po jejich skončení. Rozhodnutí pořadatele ohledně všech záležitostí týkající se
těchto soutěží je konečné a právně závazné pro všechny účastníky. Účastníci, kteří
nesplní všechny uvedené podmínky, budou ze soutěže vyloučeni.
10. Účastí v soutěží je účastník obeznámen se Zásadami a pravidly ochrany osobních údajů
pelicantravel.com s.r.o
11. Tato pravidla soutěže se řídí platným právním pořádkem Slovenské republiky a
v písemné podobně jsou uložena v sídle pořadatele.

