
 Soutěžní podmínky 

1. Definice použitých pojmů 
1.1. Pořadatelem je společnost Letiště Ostrava, a.s., se sídlem 742 51 Mošnov č.p. 401, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2764  
1.2. Soutěžícím je osoba, která vyplnila soutěžní dotazník a uvedla e-mailovou adresu nebo telefonní kontakt.  
1.3. Výhercem Soutěže je Soutěžící, který vyplnil dotazník v průběhu konání Soutěže, tj. od 14.6.2017 do 

30.9.2017 a byl vylosován v předem stanoveném termínu. 
1.4. Výhry v soutěži jsou následující: 

31. 7. 2017 Pobyt v hotelu Afrika, Frýdek-Místek 
31. 8. 2017 Relax víkend 3 dny/2 noci Lázeňský dům Moravan, Teplice nad Bečvou 
2. 10. 2017 Vyhlídkový let pro 2 osoby  

 
2. Obecná pravidla 

2.1. Soutěže se mohou účastnit všechny osoby, které souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou 
zaměstnanců Letiště Ostrava, a.s.  

2.2. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let. 
2.3. Pořadatel vyrozumí konkrétního výherce o tom, že byl vylosován telefonicky nebo e-mailem bez 

zbytečného odkladu po losování. 
2.4. Výhra bude Výherci předána Pořadatelem na dohodnutém místě, případně bude po dobu 30 dnů 

k vyzvednutí na Přepážce informací v odletové hale letiště Leoše Janáčka Ostrava. Tím bude splněna 
povinnost předání výhry Výherci.  

2.5. Výhry poskytují subjekty odlišné od pořadatele. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu 
Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.  

2.6. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.  
 

3. Práva a povinnosti soutěžícího 
3.1. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání 

a zaslání/předání výhry.  
3.2. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický 

kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.  
 

4. Práva a povinnosti Pořadatele 
4.1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může výhra Výherci či dalším osobám 

způsobit. 
4.2. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to zejména v případě 

pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém 
případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.  

 
5. Osobní údaje 

5.1. Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že 
poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.  

5.2. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě. Soutěžící souhlasí 
s tím, že jména a příjmení výherců mohou být uveřejněna na webových stránkách Pořadatele.  

 
6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České 
republiky. Soutěžící svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje 
se podle nich řídit.  

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě 
Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých webových stránkách.  

6.3. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 14.6.2017. 


