Doplněk „Obecných pravidel soutěží pořádaných Rádiem Impuls a Rádiem
RockZone 105,9“ pro soutěž „Fanda a jeho česká banda“ pořádanou dne
27.11.2015

1. Organizátorem soutěže je LONDA spol. s r. o., IČ 49241931, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na
příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 20283 (dále jen „organizátor“).
2. Spoluorganizátorem soutěže je společnost Starlite Pictures s.r.o., IČ 24668991, se sídlem Praha 7 Holešovice, Komunardů 1001/30, PSČ 17000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 164784 (dále jen „spoluorganizátor“).
3. Dne 27.11.2015 se bude v soutěži hrát mezi 15:00 a 18:00 hod. o cestu na Seychelské ostrovy pro
2 dospělé osoby a jedno dítě s filmem Aldabra – byl jednou jeden ostrov. Bližší specifikace výhry tvoří
přílohu tohoto doplňku. Soutěžícímu, který správně odpoví SMS zprávou jako první na soutěžní otázku
(rozhoduje okamžik doručení organizátorovi), moderátor zavolá a položí mu druhou doplňující otázku.
Pokud soutěžící i na tuto otázku odpoví správně, vyhraje zájezd poskytnutý spoluorganizátorem.
V případě, že první soutěží nezvedne telefon nebo odpoví špatně na doplňující otázku, bude moderátor
volat druhému (případně třetímu, čtvrtému a tak dále) v pořadí, kdo odpověděl správně SMS zprávou
na první soutěžní otázku.
4. Výhru poskytuje výherci výhradně spoluorganizátor, který výherci výlučně odpovídá za její dodání.
5. Souhlasy se zpracováním údajů podle pravidel specifikovaných v bodě 6 poskytuje účastník jak
organizátorovi, tak spoluorganizátorovi.
6. V ostatním platí „Obecná pravidla soutěží pořádaných Rádiem Impuls a Rádiem RockZone 105,9“ ze
dne 1.8.2014.

V Praze, dne 19.11.2015
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Příloha – popis výhry
Cestovní kancelář Deluxea spolu s centrálou cestovního ruchu Seychel věnuje cenu pro vítěze soutěže
Rádia Impuls s filmem Aldabra – Byl jednou jeden ostrov.
Popis výhry:
RODINNÝ ZÁJEZD NA SECHELY

·
·
·
·
·

letenka Praha – Seychely – Praha
hotel 4**** na ostrově Mahé
ubytování pro 2 dospělé a 1 dítě se snídaní
letištní transfer do / z hotelu
7 dní / 5 nocí

Výherce soutěže o zájezd na Seychely může uplatnit svůj nárok na čerpání výhry dle následujících
podmínek v období od 1.12.2015 do 1.12.2016 mimo tzv. peak season termíny (Vánoce, Velikonoce,
svátky a hlavní sezónu). Termín cesty na Seychely si stanoví výherce podle svého požadavku, tento
požadavek zpracují konzultanti cestovní kanceláře Deluxea tak, že prověří dostupnost hotelu a letadla.
Při čerpání výhry záleží vždy na obsazenosti hotelu a letadla. Pokud nebude v jednom ze zmíněných
dostatečná kapacita, musí si výherce stanovit jiný termín odletu. Výherce má k dispozici 3 letenky
v ekonomické třídě v maximální ceně 75.000,- Kč, dále ubytování na 5 nocí se snídaní pro 2 dospělé
osoby a jedno dítě na ostrově Mahé ve 4**** hotelu a zpáteční letištní transfer. Cena nezahrnuje
cestovní pojištění a osobní útratu během pobytu.
Výherce si v případě své potřeby může nad rámec výhry upravit cestu dle svých představ jako je
například: prodloužit pobyt v hotelu, přibrat dalšího spolucestujícího, vybrat vyšší kategorii ubytování,
fakultativní výlety a další služby podle platného ceníku cestovní kanceláře Deluxea.

Výhra není přenosná na třetí osobu, jednou z cestujících osob musí být samotný výherce.
Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Vymáhání výhry soudní cestou je
vyloučeno. Při zásahu vyšší moci nenese poskytovatel výhry povinnost ji nahradit.
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