PRAVIDLA SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SPOLEČNOSTI
Letiště Praha, a. s.

1.

2.

3.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Výhradním pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Letiště Praha, a. s.,
IČO 28244532, se sídlem na adrese K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 (dále jen
„Letiště“ a „Soutěž“).

2.

Soutěž se vyhlašuje prostřednictvím sociálních sítí Letiště, konkrétně prostřednictvím
sociálních sítí Facebook a Instagram (dále jednotlivě a/nebo souhrnně „Sociální síť“).
Pro vyloučení pochybností Letiště na tomto místě uvádí, že provozovatelé těchto
sociálních sítí uvedenou soutěž nevyhlašují, nepořádají, nefinancují, ani se na ni
jakýmkoliv jiným způsobem nepodílejí. Provozovatelům uvedených sociálních sítí
nevznikají v souvislosti se Soutěží žádná práva a povinnosti vůči Letišti nebo
jednotlivým soutěžícím.

3.

Soutěž nenaplňuje žádný za zákonných znaků hazardní hry a nepodlého proto regulaci
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

4.

Soutěž Letiště vyhlašuje v rámci co-brandové spolupráce s leteckými dopravci, kteří do
soutěže poskytují výhru v podobě letenek.

OZNÁMENÍ SOUTĚŽE

1.

Soutěž je vždy oznámena v postu uveřejněném na Sociální síti Letiště a je zahájena,
jakož i ukončena dnem, uvedeným tamtéž a na webové stránce. Soutěž samotná se
bude konat na webové stránce www.prg.aero/evropa, na kterou se soutěžící splňující
podmínky mohou přihlásit po zadání své platné emailové adresy (dále jen „Webová
stránka“).

2.

Letiště si vyhrazuje právo uvést bližší specifické podmínky Soutěže v postu
s vyhlášením soutěže uveřejněném na Sociální síti, jakož i na Webové stránce.

3.

Soutěž se vyhlašuje a koná pro území České republiky.

SOUTĚŽÍCÍ

1.

Účastníkem Soutěže může být kterákoliv fyzická osoby starší 18 let, která splní všechny
podmínky vyhlášené Soutěže a která se přihlásí na Webovou stránku, na které Soutěž
probíhá (dále jen „Soutěžící“).

4.

2.

Podmínkou pro účast Soutěžícího v Soutěži je doručovací adresa Soutěžícího na území
České republiky.

3.

Soutěžící je povinen seznámit se s těmito podmínkami Soutěže a po celou dobu tyto
podmínky plnit.

4.

Soutěžícím nemohou být a z účasti na Soutěži jsou tak vyloučeni zaměstnanci Letiště
a také zaměstnanci osob, které jsou majetkově a organizačně propojeny s Letištěm
(dceřiné společnosti), jakož i osoby blízké těchto zaměstnanců. Letiště si vyhrazuje
právo takové osoby z účasti na Soutěži vyloučit.

SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY

1.

Soutěžící bere na vědomí, že bez ohledu na to, zda bude podmínkou účasti v Soutěži
např. zaslání fotografie, uveřejnění komentáře, odpověď na otázku nebo jiná aktivita
Soutěžícího, nebude tato za žádných okolností splňovat kterýkoliv z níže uvedených
znaků:









Obsahovat jakákoliv vyjádření nebo zobrazení, která by byla v rozporu s dobrými
mravy či způsobilá přivodit újmu jiným osobám;
Obsahovat jakákoliv explicitní pornografická zobrazení, jakož i pouze prvky či jen
náznaky pornografie;
Obsahovat či zobrazovat násilí, jakkoliv snižovat lidskou důstojnost;
Hanobit národ, rasu, etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci;
Obsahovat skrytou reklamu;
Nabádat a podněcovat k trestné činnosti, či samo o sobě naplňovat znaky
kteréhokoliv trestného činu;
Porušovat autorská či jiná práva ostatních subjektů, ať už fyzických či právnických
osob;
Být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

Letiště má výhradní právo posoudit, zda v konkrétním případě nedošlo k naplnění
některého nebo více výše uvedených znaků a je v takovém případě oprávněno
Soutěžícího bez náhrady a jakýchkoliv nároků ze strany Soutěžícího vůči Letišti ze
Soutěže vyloučit. Letiště není povinno o takovém vyloučení Soutěžícího informovat.

2.

Uveřejněním soutěžního komentáře/odpovědi uděluje Soutěžící Letišti právo užívat
tento komentář dále v souvislosti se Soutěží, jakož i k vlastním marketingovým účelům
nad rámec Soutěže. V případě, že příspěvek Soutěžícího do Soutěže naplní zákonné
znaky autorského díla a/nebo jiného předmětu ochrany definované zákonem
č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“), uděluje
Soutěžící Letišti k takovému dílu, resp. jinému předmětu ochrany právo je užít (licenci)
a to všemi způsoby uvedenými v ustanovení §12 Autorského zákona (dále jen „Dílo“

a „Licence“). Licenci uděluje Soutěžící jako neúplatnou, nevýhradní, časově a územně
neomezenou ke všem známým způsobům užití. Letiště je na základě licence a v jejím
rámci oprávněno také Dílo změnit, upravit, zpracovávat a spojit s jiným dílem.

3.

5.

6.

Soutěžící seznámením se s těmito podmínkami stvrzuje, že svou účastí v Soutěži
(zejména, nikoliv však výhradně zasláním textu nebo fotografie) nezasahuje do práv
a oprávněných zájmů třetích osob. Soutěžící seznámení se s těmito podmínkami
stvrzuje a prohlašuje, že Letišti odpovídá za škodu vzniklou v důsledku nepravdivosti
prohlášení dle předchozí věty, a to v celém rozsahu, včetně újmy nemajetkové.

URČENÍ VÝHERCE, VÝHRA

1.

Výherce soutěže bude vybrán náhodným slosováním uskutečněným Letištěm po
skončení Soutěže. Výherce bude vybrán ze všech Soutěžících, kteří splnili tyto
podmínky a pravidla Soutěže.

2.

Výhrou v soutěži budou 2 zpáteční letenky od dopravce Smartwings z Prahy do Malagy.
Pro cestu platí specifické podmínky dopravce. Letenky je nutné uplatnit do 31. 12.
2022. Výherce získá letenky, je však povinen zaplatit související letištní poplatky a taxy,
dle podmínek dopravce.

3.

Letiště se zavazuje oznámit výherci jeho výhru prostřednictvím e-mailu a to bez
zbytečného odkladu po proběhlém slosování. Spolu s tím Letiště výherci sdělí všechny
informace potřebné pro převzetí a následnou realizaci výhry. Pokud se Letišti nepodaří
ani s vyvinutím odpovídajícího úsilí kontaktovat výherce ve lhůtě 10 kalendářních dnů
od proběhlého slosování, právo tohoto výherce na výhru zaniká a Letiště je oprávněno
vylosovat výherce nového.

4.

Na poskytnutí výhry nevzniká právní nárok. Výhru nelze požadovat alternativně
v penězích, ani vymáhat soudní cestou. Veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti
s účastí v Soutěži nese Soutěžící a Letiště není povinno k jejich náhradě, ani částečné.
Letiště není povinno o Soutěži komunikovat s osobami, které v Soutěži nevyhrály.

5.

Pro úplnost Letiště uvádí, že výhra v souhrnné hodnotě do 10.000,- Kč včetně zákonné
sazby DPH je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob ve smyslu zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že
souhrnná hodnota výhry pro jednoho Soutěžícího přesáhne částku 10.000,- Kč, nese
daňové náklady Letiště, nikoliv výherce.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Letiště je oprávněno Soutěž kdykoliv v jejím průběhu bez uvedení důvodu zrušit.

2.

Letiště je oprávněno kdykoliv jednostranně změnit tato pravidla Soutěže. Dnem
účinnosti takové změny bude den, ke kterému bude nová verze pravidel Soutěže
zveřejněna na Webové stránce.

3.

Letiště je oprávněno ze Soutěže vyloučit takového Soutěžícího, u kterého bude mít
důvodné podezření, že porušil tyto pravidla Soutěže nebo tyto pravidla Soutěže
skutečně porušil, stejně jako Soutěžícího, který při své účasti v Soutěži porušil obecně
závazné právní předpisy.

4.

Soutěžící registrací na Webové stránce vyjadřuje souhlas s těmito pravidly Soutěže a
zavazuje se k jejich dodržování. Úplné znění těchto pravidel je uvedeno na Webové
stránce a dostupné před samotnou registrací do Soutěže.

