
Úplná pravidla a podmínky soutěže platná pro území České republiky

(dále také „soutěž")

1. Pořadatel
Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost portál KidiZones.eu (ing. Ondřej Wretzl,IČ: 88186415)

2. Termín a místo trvání soutěže
Soutěž probíhá v období od 1.5.2017 do 31.5. 2017 včetně, na území České republiky.

Soutěž je na žádost uživatelů prodloužena do 30.6.2017 viz. kapitola 7.

3. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území EU (dále také 
„účastník"). 

4. Podmínky účasti v soutěži
Podmínkou účasti v soutěži je získání alespoň 295 bodů, přičemž 180 bodů musí být získáno pomocí zadání
nových míst vhodných pro děti na webové stránky https://kidizones.eu (9 míst). Další body jsou získávány za
další bodované akce dle Bodového systému portálu. Dále je účastník soutěže povinen zadat potřebné údaje 
pro registraci na tyto webové stránky.

Vyhodnocení soutěže proběhne do 10 dnů od ukončení soutěže. Vyhrává účastník, který získá 
prostřednictvím portálu https://kidizones.eu nejvíce bodů v průběhu soutěže při dodržení podmínek:

 zadaná místa jsou unikátní a přesně zadaná

 zadaná místa mají odpovídající popis 

 ostatní bodované akce nejsou prováděny zcela účelově (např.: nadměrná editace, zbytečné 
operace, atp.)

Výherci budou o výhře informováni formou emailu do 10 dnů od vyhodnocení soutěže.

Kvůli účasti v soutěži není nutná zvláštní registrace, pokud je již uživatel registrován použije svoje 
přihlašovací údaje. Nový uživatel musí projít řádnou registrací. Tato registrace slouží i pro další soutěže a 
standardní používání portálu KidiZones.eu.

5. Výhra
Výhry jsou připravené pro 3 nejúspěšnější soutěžící, kteří získají maximum bodů.

V případě, že budou mít dva nebo více výherců stejný počet bodů, pak výhra připadá tomu účastníkovi, který
zadal během soutěže více míst. V případě další shody je rozhodující počet sdílení na sociálních sítích. 
Jestliže i v tomto případě nastane shoda, dalším rozhodujícím kritériem je počet navštívených míst.

Výhrou jsou Flexi Passy Sodexo, které je možné využít pro úhradu vstupného například v ZOO, hernách a 
mateřských centrech nebo k nákupu v lékárně či zaplatit ubytování apod. na území České republiky. 
Výše výher:
1. místo: Flexi Passy v hodnotě 900 Kč
2. místo: Flexi Passy v hodnotě 700 Kč
3. místo: Flexi Passy v hodnotě 500 Kč

Každý výherce výhry obdrží výherní email, který bude obsahovat informaci o výhře a dalším postupu při 
předání výhry. V případě, že výherce nezareaguje na výherní email do 7 kalendářních dnů, jeho výhra 
připadne dalšímu výherci v pořadí. Jestliže si výhru výherce nepřevezme od přepravce (Česká pošta), výhra 
propadá.

https://kidizones.eu/
https://kidizones.eu/
https://kidizones.eu/index.php#body


Výhry budou distribuovány nejpozději do 15. dnů po předání kontaktních dat výherci, a to na kontakty, které 
výherci zadají.

Maximální množství výhry na jednoho účastníka soutěže je 1 ks.

6. Další podmínky
6.1 Výhry budou distribuovány poštou. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo 
ztracené zásilky s výhrou. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních 
zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či 
jejich výměna za výhry jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít 
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či 
jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo 
není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora 
a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Reklamovat závady na výhře není možné.

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami 
soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za 
účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle 
zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost ing. Ondřej 
Wretzl (Podnikatel se zápisem v Obchodním rejstříku). Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je 
dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento 
dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 2 let od konce trvání 
soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm 
zpracovávaných, a to dvakrát za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení 
povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či 
zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné
zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. 
V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány
nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou 
důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad 
pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že 
svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese 
správce.

6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu přihlašovací jméno, výhra, město ve 
sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách https://kidizones.eu v rámci vyhlášení výsledků 
soutěže.

6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího
trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na 
internetových stránkách https://kidizones.eu .

6.10 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na https://kidizones.eu. 

https://kidizones.eu/souteze.php
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6.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím 
tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Praze dne 1.5.2017

7. Soutěž prodloužena
Na základě žádostí uživatelů byla soutěž prodloužena do 30.6. 2017.

Ostatní ustanovení pravidel zůstávají v platnosti.

V Praze dne 30.5.2017
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