
Pravidla soutěže o dárkový poukaz 
 
A) POŘADATEL SOUTĚŽE 

Pořadatelem soutěže je společnost iSTEP CE s.r.o., se sídlem na adrese Karolinská 

650/1,186 00, Praha 8, Česká republika, IČ: 24315729 (dále jen "pořadatel"). 

 

B) TRVÁNÍ, DOSTUPNOST A VSTUP DO SOUTĚŽE 

 Soutěž probíhá v době od 7. 5., od okamžiku zveřejnění na 

https://www.instagram.com/jitkanovackova, do 14:59:59 dne 10. 5. 2019 na webové adrese 

https://www.travelportal.cz/soutez/hrajte-s-jitkou-novackovou 

 

C) ÚČAST V SOUTĚŽI 

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let (osoby mladší 18 let se 

smí soutěže zúčastnit pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců) s adresou pro 

doručování na území České republiky, která v době trvání soutěže navštíví webovou stránku 

https://www.travelportal.cz/soutez/hrajte-s-jitkou-novackovou, vyplní požadovaná pole 

formuláře a odešle tlačítkem “Odeslat” (dále jen "soutěžící"). 

2. Je dovoleno zúčastnit se soutěže pouze jednou, pod jednou emailovou adresou. V 

případě účasti v soutěži pod více emailovými adresami bude soutěžící zcela vyloučen. 

3. Soutěžící rovněž bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné 

podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany tohoto soutěžícího či 

jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. 

4. Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s případným označením svého facebookového profilu 

facebookovou stránkou pořadatele. 

5. Účastí v soutěži soutěžící přijímá tato pravidla. 
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D) MECHANIKA SOUTĚŽE 

1. Na adrese https://www.travelportal.cz/soutez/hrajte-s-jitkou-novackovou soutěžící odpoví 

na soutěžní otázku “Do kolika destinací v Turecku najdete na www.TravelPortal.cz letecké 

zájezdy?“ zaškrtnutím jedné ze 3 nabízených možností.  

2. Za správnou odpověď se považuje počet samostatných destinací v Turecku, které nabízí 

vyhledávací formulář webové stránky www.travelportal.cz po zadání země “Turecko”. 

Kombinace destinací se za samostatnou destinaci nepovažuje. 

3. Soutěžícím, kteří na soutěžní otázku odpovědí správně, bude přiřazeno pořadové číslo 

podle času přijetí odpovědi pořadatelem. Po ukončení soutěže (tj. 14:59:59 dne 10. 5. 2019) 

bude ze soutěžících, kteří odpověděli správně, určen výherce ceny hlavní a dále deset 

výherců ceny vedlejší. Výhercem ceny hlavní se stává soutěžící, jehož správná odpověď 

byla pořadatelem přijata jako 500. v pořadí. Výhercem ceny vedlejší je soutěžící, jehož 

správnou odpověď přijal pořadatel jako 1., 50., 100., 150., 200., 250., 300., 350.,  400. a 

450. v pořadí do doby ukončení soutěže (tj. 14:59:59 dne 10. 5. 2019). 

4. V případě, že pořadatel do ukončení soutěže (tj. 14:59:59 dne 10. 5. 2019) neobdrží 

alespoň 500 správných soutěžních odpovědí, hlavní cenu získá autor správné odpovědi, 

kterou pořadatel obdrží jako poslední před ukončením soutěže (tj. 14:59:59 dne 10. 5. 

2019). 

 

 

E) VÝHRA A KOMUNIKACE S VÝHERCEM 

1. Hlavní cenou je poukaz na zájezd v hodnotě 5 000 Kč, který je možné uplatnit při nákupu 

libovolného leteckého zájezdu z nabídky TravelPortal.cz s návratem do konce roku 2019. 

2. Vedlejší cenou je plechový hrníček. 

3. Výhru nelze vyplatit v hotovosti, vymáhat právní cestou ani požadovat alternativní plnění. 

4. Výherci budou o své výhře informováni emailem nejpozději 15. 5. 2019. 

https://www.travelportal.cz/soutez/hrajte-s-jitkou-novackovou


5. Soutěžící souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení na instagramovém 

profilu https://www.instagram.com/jitkanovackova, coby výherce hlavní ceny. 

6. V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem spojit, tj. výherce nebude reagovat na 

zaslaný email,  do 15. 5. 2019, propadá výhra bez možnosti náhrady. 

7. Nárok na výhru nemají zaměstnanci pořadatele a dalších společností ve struktuře CE 

Travel Holdings a.s. a jejich rodinní příslušníci. 

 

F) OSOBNÍ ÚDAJE 

1. Účastí v této soutěži soutěžící bere na vědomí  zpracování svých osobních údajů v 

rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, pro účely realizace této soutěže  (zejména za 

účelem evidence soutěžících, výběru a oslovení výherce soutěže a domluvení předání 

výher).  

2. Pořadatel nakládá s osobními údaji soutěžících podle nařízení GDPR a ZOOÚ, kde jsou 

také upravena i práva subjektu údajů. Více informací o nakládání s osobními údaji je k 

dispozici na https://www.travelportal.cz/vseobecne-podminky.  

3. Soutěžící jako subjekt osobních údajů má právo na bezplatné poskytnutí informací 

ohledně zpracování jeho uložených dat. 

4. Kontakt s pořadatelem jako správcem osobních údajů je možný: 1) písemně na adrese 

sídla správce uvedené výše, 2) písemně prostřednictvím emailové adresy: 

info@travelportal.cz, 3) telefonicky na tel. č.: 234 121 121. 

 

G) PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 

1. Pořadatel neodpovídá za nedoručení zpráv souvisejících se soutěží. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o správnosti soutěžní odpovědi a 

výherci. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž 

zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a poskytnutí náhrady. 
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