
Pravidla soutěže o 3 zájezdy po Evropě s Čedokem 

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 na 3 různých kanálech, a to na webových stránkách TravelPortal.cz, na Facebooku a na 

Instagramu. Na webových stránkách TravelPortal.cz mohou účastníci soutěžit o zájezd do Švýcarska, na 

Facebooku o zájezd do Francie a na Instagramu o zájezd do Říma. 

Soutěž na webových stránkách TravelPortal.cz probíhá v době od 5. 2., od okamžiku zveřejnění na 

https://www.travelportal.cz/soutez/cedok, do ukončení v 23:59 dne 17. 2. 2020 na 

https://www.travelportal.cz/soutez/cedok. 

Soutěž na Facebooku TravelPortal.cz probíhá v době od 3. 2., od okamžiku zveřejnění na 

https://www.facebook.com/TravelPortal.cz, do ukončení ve 23:59 dne 17. 2. 2020 na 

https://www.facebook.com/TravelPortal.cz. 

Soutěž na Instagramu @travelportalcz probíhá v době od 3. 2., od okamžiku zveřejnění na 

https://www.instagram.com/travelportalcz/, do ukončení v 23:59 dne 17. 2. 2020 na 

https://www.instagram.com/travelportalcz/. 

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 následujícími možnostmi (dále jen "soutěžící"): 

1.1. Návštěva webové stránky https://www.travelportal.cz/soutez/cedok,  vložení platné emailové 

adresy a odesláním tlačítkem “Odeslat”. Pod jednou emailovou adresou je dovoleno zůčastnit 

se soutěže pouze jednou. Tímto způsobem lze hrát pouze o zájezd do Švýcarska. 

https://www.cedok.cz/zajezdy/svycarsko/to-nejlepsi-ze-svycarska,XCH1608.html?currency=CZK&ofr_id=600a5c56497325e23f0fd02abe5d7b0f1d5ea27446b325131a249ef04a3bb29b&adults=2&childs=0
https://www.cedok.cz/zajezdy/francie/za-vinem-a-krasami-burgundska-a-kraje-beaujolais-autobusem,XFR1472.html?currency=CZK&ofr_id=0e22a768fafbf84b2eea5b27f84197370ae47a0f1574ccb2b115077f73a81755&adults=2&childs=0
https://www.cedok.cz/zajezdy/italie/rim/vikend-v-rime-s-navstevou-florencie-6-dni,XIT1955.html?currency=CZK&ofr_id=f11d49f90124214c9c63346327905c3245da1eb0eecc7a6df2e25bd551fef265&adults=2&childs=0
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1.2. Označení osoby, se kterou by soutěžící rád jel na zájezd do Francie, v komentáři u příspěvku o 

soutěži na facebookovém profilu TravelPortal.cz. Tímto způsobem lze hrát pouze o zájezd do 

Francie.  

1.3. Sledování instagramového profilu @travelportalcz, like příspěvku o soutěži o zájezd do Říma a 

označení osoby, se kterou by soutěžící rád na zájezd do Říma jel. Tímto způsobem lze hrát 

pouze o zájezd do Říma. 

2. Soutěžící 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. 

3. Účastí v soutěži soutěžící přijímá tato pravidla. 

D) MECHANIKA SOUTĚŽE 

1. Soutěžící hraje o zájezd do Švýcarska, Francie či Říma způsobem, který je popsán v kapitole C) ÚČAST 

V SOUTĚŽI. 

2. Všem soutěžícím bude přiřazeno pořadové číslo podle času přijetí odpovědi (emailová adresa resp. 

komentář na Facebooku resp. komentář na Instagramu) pořadatelem. Po ukončení soutěže (tj. 23:59 

dne 17. 2. 2020) bude vybrán 1 výherce zájezdu do Švýcarska, 1 výherce zájezdu do Francie a 1 

výherce zájezdu do Říma. Všichni 3 výherci soutěžních cen budou náhodně vylosováni systémem, 

pro zajištění rovnocenné šance na výhru všech soutěžících. Výherci cen se mohou stát pouze 

soutěžící, kteří se do soutěže přihlásili do doby ukončení soutěže (tj. 23:59 dne 17. 2. 2020). 

E) VÝHRA A KOMUNIKACE S VÝHERCEM 

1. Soutěžními cenami jsou poukazy na 3 konkrétní zájezdy pro 2 osoby (Víkend v Římě s návštěvou 

Florencie 6 dní; To nejlepší ze Švýcarska; Za vínem a krásami Burgundska a kraje Beaujolais) 

s cestovní kanceláří Čedok. 

2. Výhru nelze vyplatit v hotovostním ekvivalentu zájezdu, vymáhat právní cestou ani požadovat 

alternativní plnění. 

3. Výherci budou o své výhře informováni nejpozději 19. 2. 2020. 
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4. Soutěžící souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení na facebookovém profilu 

https://www.facebook.com/TravelPortal.cz a instagramovém profilu 

https://www.instagram.com/travelportalcz/, coby výherce jedné ze soutěžních cen. 

5. V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem spojit do 29. 2. 2020, výhra propadá bez možnosti 

náhrady. 

6. 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: 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 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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