
Pravidla soutěže o chytré hodinky a chytrý náramek 
(dále jen “Pravidla”) 

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže  
1.1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost SMILEX s.r.o. 
- IČ: 05526264, DIČ: CZ05526264, se sídlem Střední 1831/1, 702 00 
Ostrava 1, Česká republika, vedená pod spis. značkou C 67795 u 
Krajského soudu v Ostravě. 

 

2. Místo průběhu soutěže  
2.1. Soutěž probíhá na území České republiky.  

 

3. Trvání soutěže  
3.1. Soutěž probíhá od vyhlášení soutěže do 10.12. 2019 (dále jen „doba 
trvání soutěže“). Uzávěrka soutěže je 10. 12. 2019 ve 23:59. 

  

4. Podmínky soutěže  

4.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která má 
doručovací adresu v České republice (dále jen „soutěžící“).  
4.2. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci SMILEX s.r.o. a jejich 
rodinní příslušníci.  
4.3. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pořadateli soutěže souhlas se 
zpracováním osobních údajů soutěžícího uvedených v těchto Pravidlech.  
4.4. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny 
stanovené podmínky soutěže popsané ve článku 5. Mechanizmus 
soutěže.  
4.5. Pořadatel soutěže má právo kdykoli zkontrolovat a posoudit splnění 
stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a kdykoliv 
případně vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění 
některé z podmínek soutěže. Rozhodnutí o tom, zda soutěžící splňuje 



podmínky soutěže, náleží výhradně pořadateli soutěže. Pořadatel 
soutěže neodpovídá za to, pokud se soutěžícímu, z jakéhokoli důvodu, 
nepodaří zapojit do soutěže. 
4.6. Na kteroukoli výhru nevzniká soutěžícím právní nárok.  
4.7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové 
soutěžící, u kterých bude mít důvodné podezření na spáchání 
podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v 
rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a 
to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo 
neudělit či nepředat výhru v případě jakéhokoliv porušení Pravidel 
soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany 
soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.  

 

5. Mechanizmus soutěže 

5.1. Termín konání soutěže je uveden ve článku 3.1.  
5.2. V soutěži je možné vyhrát jednu hlavní a jednu vedlejší cenu. Pro 
výhru musí soutěžící splnit podmínky soutěže o danou cenu popsané v 
odstavci 5.4 pro hlavní cenu, případně v odstavci 5.5 pro vedlejší cenu. 
5.3. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit vícekrát. Avšak 
v soutěži může získat pouze jednu hlavní výhru, případně jednu vedlejší 
výhru. 
5.4. Podmínky pro účast v soutěži o hlavní cenu: 

● Soutěžící zakoupí v termínu konání soutěže u pořadatele soutěže 
libovolnou letenku. 

● Letenku zakoupí buď osobně, v kamenné prodejně, 
prostřednictvím telefonu, emailu nebo online na 
www.svet-letenek.cz. Každá zakoupená a řádně zaplacená letenka 
se považuje za soutěžní. Více zakoupených letenek tedy zvyšuje 
šanci na výhru soutěžícího.  

● Neuhrazená letenka nebo stornovaná letenka se nepovažují za 
soutěžní. 

http://www.svet-letenek.cz/


● Pořadatel soutěže náhodně vybere a do 15. 12. 2019 vyhlásí 
jednoho výherce hlavní ceny. 

5.5. Podmínky pro účast v soutěži o vedlejší cenu:  

● Soutěžící označí Facebook stránku pořadatele SVĚT Letenek - 
levné letenky online jako To se mi líbí. 

● Soutěžící bude sdílet na svém Facebookovém profilu v termínu 
konání soutěže příspěvek ohlašující tuto soutěž. Tento příspěvek 
nalezne soutěžící na Facebook stránkách pořadatele. 

● Pořadatel soutěže náhodně vybere  a do 15. 12. 2019 vyhlásí 
jednoho výherce vedlejší ceny. 

 

6. Výhra v soutěži a předání výhry  

6.1. Hlavní výhrou v soutěži je jeden kus chytrých hodinek SAMSUNG 
GALAXY WATCH 46mm.  
6.2. Vedlejší výhrou v soutěži je jeden chytrý náramek Xiaomi Amazfit 
Cor 2.  
6.3. Ze všech soutěžících, kteří splnili výše uvedené podmínky pro výhru 
dané ceny, vylosuje pořadatel soutěže výherce jedné hlavní a jedné 
vedlejší ceny. 
6.4. Výherce bude kontaktován pořadatelem přes e-mailovou adresu, 
telefon, nebo Facebookový profil, v závislosti na tom, jakým způsobem 
se soutěže zúčastní. 
6.5. Výherce je povinen si výhru převzít osobně v kanceláři pořadatele 
soutěže na výzvu pořadatele soutěže na ul. Střední 1831/1, 702 00 
Ostrava 1. Pořadatel soutěže výhru nezasílá poštou ani jiným způsobem 
přepravy. Výherce při předání výhry souhlasí s pořízením fotografie své 
osoby při předání výhry a následném zveřejnění. 
6.6. Pokud výherce nepotvrdí svůj zájem o výhru a tu si nepřevezme do 
22.12. 2019 do 12:00 hod., nárok na výhru soutěžícímu zaniká a 
pořadatel soutěže může provést nový náhodný výběr ze soutěžících.  
6.7. Pokud výherce odmítne výhru převzít a nebo neposkytne jinou 
nezbytnou součinnost pro předání výhry, nárok na výhru soutezicimu 



zaniká a pořadatel soutěže může provést nový náhodný výběr ze 
soutěžících.  
6.8. Výherci nenáleží žádná jiná výhra než výhra určená dle těchto 
Pravidel. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji 
jiné osobě ani požadovat jiné plnění. Výhru v soutěži není možné 
vymáhat soudní cestou.  
6.9. Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či 
nedoručení oznámení o výhře z důvodů spočívajících na straně 
soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických a internetových 
komunikací.  
6.10. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a 
povinnosti související se samotným předáním výhry.  

 

7. Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů  

7.1. Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné technické problémy při 
přenosu dat v souvislosti se soutěží prostřednictvím sítě internet nebo 
jinými elektronickými prostředky.  
7.2. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly 
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.  
7.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve 
všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to 
včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. 
Pořadatel soutěže je oprávněn ze závažných důvodů (zejména např. při 
podezření na podvodné jednání v rámci soutěže) měnit Pravidla soutěže 
i v průběhu soutěže, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i 
zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo 
zrušení soutěže budou pořadatelem uveřejněny na webových stránkách.  
7.4. Oprávnění pořadatele soutěže zasahovat do průběhu soutěže 
zahrnuje i právo nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít 
pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít 
Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn 
soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv 
kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy 
pořadateli soutěže.  



7.5. Podáním přihlášky dle těchto Pravidel uděluje soutěžící pořadateli 
soutěže svůj souhlas s tím, aby jako správce zpracovával osobní údaje 
soutěžícího za následujících podmínek: 

● osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účel uspořádání a 
vyhodnocení soutěže a pro předání výhry výherci soutěže 

● souhlas může být soutěžícím kdykoliv odvolán prostřednictvím 
odeslání e-mailu s tímto sdělením na adresu info@svet-letenek.cz, 
v případě odvolání souhlasu však soutěžící automaticky přestává 
být účastníkem soutěže 

● pořadatel nepředá osobní údaje soutěžícího žádné třetí osobě 
● každý soutěžící má za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů zejména právo požadovat přístup ke svým 
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení 
zpracování a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních 
údajů (www.uoou.cz).  

 

8. Závěrečná ustanovení  

8.1. Tato Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na 
propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je 
však ve všech případech tato plná verze Pravidel.  
8.2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži 
vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo 
obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich porušení je 
důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.  
8.3. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické 
podobě na www.svet-letenek.cz a zároveň uložena v písemné podobě 
na adrese sídla pořadatele soutěže.  
8.4. Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena 
se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook 
Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace 
pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook 
Ireland Limited.  

mailto:info@svet-letenek.cz
http://www.svet-letenek.cz/


V Ostravě, dne 9.9. 2019  

 

 

 

 


