
 
 

Pravidla soutěže o 45 skipasů do rakouských Alp.   
 
 
1. Organizátor soutěže: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., 

vlastník obchodní značky NEV-DAMA, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304, se sídlem: Na Strži 65/1702, Praha 4, 
Nusle, PSČ 140 62; IČ: 26141647 (dále jen „Organizátor“). 

2. Podmínky zařazení do soutěže: 
Do soutěže o 45 x 6denní skipas bude zařazena každá fyzická osoba starší 18 let, která má 
trvalé bydliště na území České anebo Slovenské republiky (dále jen „Soutěžící“) a která 
správně odpoví na soutěžní otázku zveřejněnou každý týden na webové stránce NEV-
DAMA. Vstupem do soutěže, tj. zasláním odpovědi na soutěžní otázku Soutěžící akceptuje 
pravidla této soutěže. 

3. Doba soutěže 
a) Soutěž je zahájena dne 1.6.2015 a trvá až do 31.7.2015 včetně (dále jen „soutěžní 

období“). 
b) Každé pondělí bude na webové stránce NEV-DAMA zveřejněna soutěžní otázka. 

Na soutěžní otázku můžou Soutěžící zasílat své odpovědi do konce daného týdne, 
kdy byla otázka vypsaná.   

4. Vyhodnocení soutěže:  
a) Soutěž bude vyhodnocena v následujícím týdnu, správná odpověď a výherci 

budou zveřejněni na stránkách NEV-DAMA. 
b) Výhercem se stane každý týden pět prvních Soutěžících se správnou odpovědí.  
c) Organizátor vyrozumí Výherce o výhře do 14 dní od vyhodnocení soutěže, a to na 

telefonní číslo anebo e-mailovou adresu, které Výherce uvedl ve své odpovědi. 
Následně bude s Výhercem domluveno místo vyzvednutí výhry.  

d) Výherce je povinen nahlásit vybraný termín čerpání skipasu 14 dní před prvním 
dnem platnosti skipasu. Pozdější změny nejsou možné. Skipas bude k vyzvednutí 
v místě čerpání (v destinaci), a to pouze na základě voucheru vystaveného ze 
strany NEV-DAMA. Skipas lze čerpat v termínu od 5.12.2015 – 2.4.2016. 

e) Vzhledem k omezenému počtu skipasů nelze garantovat výhru do preferovaného 
střediska. V případě Výhercem preferovaný skipas již nebude k dispozici, budeme  
Výherce kontaktovat ohledně výběru jiného střediska. 

f) Výhru nelze vymáhat soudní cestou. 
g)  Této soutěže se může každá osoba zúčastnit pouze jedenkrát. 

5. Práva organizátora: 
     Organizátor si vyhrazuje právo:  

a) Nezařadit do soutěže osoby nezletilé, osoby s trvalým bydlištěm na území mimo 
Českou republiku nebo Slovenskou republiku.  

b) Kdykoli soutěž zrušit, odvolat nebo změnit pravidla soutěže, a to stejnou formou 
jako byla tato soutěž vyhlášena.  

6. Tato pravidla budou zveřejněny na webových stránkách NEV-DAMA a originál bude uložen 
u marketingového ředitele Organizátora. 



7. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., prodejci zájezdů 
Cestovní kanceláře FISCHER a.s. a zaměstnanci frančíz FISCHER, a to na území ČR a SR a 
dále rodinní příslušníci těchto zaměstnanců a prodejců. 

 
 
6. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů: 

Akceptací podmínek soutěže Zákazník uděluje v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. 
souhlas se zpracováním, uchováváním a evidencí osobních údajů, jak automatizovaně, tak i 
ručně zpracovávaných, Cestovní kanceláří FISCHER, a.s. se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 
4, Nusle, PSČ 140 62, jakožto správcem, a třetími osobami, jakožto zpracovateli a 
obchodními subjekty Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. za účelem zařazení do databáze 
správce a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků a služeb a 
za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle 
platného zákona č. 480/2004 Sb. Zákazník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním 
údajům a další práva dle §§ 11 a 21 z. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních 
údajů uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Poskytnuté 
osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Cestovní kanceláře FISCHER, 
a.s., osobám, které jsou oprávněny služby poskytované Cestovní kanceláří FISCHER, a.s. 
nabízet a poskytovat, a osobám, pro které oprávnění vyplývá z výše uvedeného ustanovení.  
 
 


