PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE – ZÁJEZD DO ANGLIE NA ZÁPAS PREMIER
LEAGUE
1. Pořadatelem soutěže je Společnost Canal+ Luxembourg S. a r.l.; se sídlem Rue Albert
Borschette 4, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 87.905; která provozuje
obchodní značku Skylink® (dále jen „pořadatel“). Partnerem soutěže je společnost
Premier Sport Tour, s. r. o., se sídlem: Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava.

2. Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

Pod označením „Zájezd do Anglie na zápas Premier League“ se rozumí jedna soutěž,
která bude probíhat v termínu 1.12.– 31. 12. 2022 (dále jen „doba trvání soutěže“) na
soutěžní internetové stránce pořadatele www.skylink.cz (dále jen „soutěžní internetová
stránka“).
Výsledky soutěže budou oznámeny na soutěžní internetové stránce www.skylink.cz do
čtrnácti dnů od data ukončení soutěže. V oznámení bude uvedeno jméno výherce.
Výherce dává zapojením se do soutěže svůj souhlas se zveřejněním osobních údajů a
případným poskytnutím rozhovoru k výhře v soutěži. Pořadatel bude výherce kontaktovat
prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla.

3. Skylink do soutěže poskytne následující výhry:

• 1.cena
1x zájezd do Londýna pro dvě osoby na dvě noci na zápas 11. 2. 2023 WHU –
CHELSEA
Zájezd obsahuje:
1x vstupenka pro dvě osoby na zápas 11. 2. 2023 WHU – CHELSEA + služby delegáta
1x letenka z Prahy do Londýna pro dvě osoby
1x letenka z Londýna do Prahy pro dvě osoby
1x ubytování v 3* hotelu na dvě noci pro 2 osoby
• 2.cena
1x originální dres Premier League
• 3. – 5.cena
1x předplatné na 3 měsíce balíčku KOMBI+*
• 6. – 8.cena
1x podepsaná kniha kniha Jaromíra Bosáka Zápasy, které změnily můj život
• 9. – 10.cena
1x balíček reklamních předmětů CANAL+ Sport

* V př ıp
́ adě vý hry stá vajı́cı́ho zá kaznı́ka Skylinku, který aktuá lně č erpá př edplatné bude aktuá lnı́ př edplatné pozastaveno
a nastaveno č erpá nı́ 3 měsíčního př edplatné ho balı́čku KOMBI+. Po jeho skonč enı́ dojde k nastavenı́ pů vodnı́ho balı́čku.
V př ıp
́ adě vý hry osoby, která nenı́ zá kaznı́kem Skylinku dojde k vytvoř enı́ ú č tu a nastavenı́ 3 měsíčního př edplatné ho balı́čku KOMBI+
př ım
́ o poř adatelem.

4.Účastí v soutěži Zájezd do Anglie na zápas Premier League účastník souhlasí s pravidly této
spotřebitelské soutěže.
5.Soutěž probíhá na území České republiky od 1.12.2022 do 31.12.2022 ("doba trvání soutěže").
6.Účastník je automaticky zařazen do soutěže s možností výhry, pokud si v průběhu doby trvání
soutěže aktivuje balíček CANAL+ Sport, KOMBI+ nebo KOMPLET, nebo pokud bude mít aktivní
balíček CANAL+ Sport, KOMBI+ nebo KOMPLET ke dni 31. 12. 2022.
7. Losování výherců proběhne 10.1.2023, ze soutěžících, kteří mají v té době stále aktivní službu
Skylink Live TV a kteří službu Skylink Live TV nezrušili. Losování se uskuteční pouze jednou.
8. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, koneční spotřebitelé starší 18 let, kteří splnili
všechny uvedené podmínky a nespadají do okruhu osob z této soutěže vyloučených ("účastníci
soutěže").
9. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele či partnerských společností pořadatele a
jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící
domácnost nebo osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku.
10. Účastník soutěže se může zapojit do soutěže pouze jednou.
11. Každý vítěz bude osobně kontaktován během 2 pracovních dnů od vylosování vítězů.
12. V případě, že vítěz neodpoví v průběhu 10 pracovních dnů, výhra bude udělena jinému
účastníkovi soutěže. Cena bude předána způsobem, který určí Skylink. Výherci jsou povinni
spolupracovat v zájmu předávaní a převzetí cen. Skylink může vyloučit vítěze ze soutěže, pokud
neposkytne spolupráci nezbytnou pro předání ceny.
13. Výhry jsou nepřenosné a nelze je směnit za hotovost ani za jinou výhru.
14. Pokud si výherce nepřeje získat cenu, bude z databáze vylosován nový výherce.
15. Skylink neposkytuje záruku vztahující se na předmět výhry; takové nároky musí výherce
uplatnit v rámci právních předpisů u výrobce / distributora výhry, jehož Skylink uvede při předání
výhry.
16. Účastí v soutěži dává účastník soutěže Skylinku souhlas se zpracováním svých osobních
údajů v souvislosti s jeho účastí v této soutěži a se zveřejněním svého jména na webové stránce
www.skylink.cz a na Facebooku Skylink CZ. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s
nařízením GDPR. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete
zde https://www.skylink.cz/osobni-udaje.
17. Za správnost požadovaných údajů je zodpovědný účastník soutěže. Skylink neodpovídá za
nesprávné nebo neúplné údaje nebo za ztrátu dat poskytnutých účastníky soutěže. Skylink
neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře výherci a za škody vzniklé během doručení /
přepravy výhry.
18. Skylink je oprávněn ukončit soutěž podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění,
aniž byla jakýmkoli způsobem povinna zaplatit účastníkem soutěže náhradu škody. Oznámení o
změně pravidel či o zrušení soutěže provede pořadatel vhodným způsobem; za takový způsob se
považuje zveřejnění na internetové stránce Skylinku.

19. Účast v soutěži je bezplatná.
20. Pokud je z ceny výhry splatná daň z hazardu, zaplatí ji Skylink. Skylink neodpovídá za
případné porušení daňové povinnosti nebo povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany
výherce.
21. Skylink organizuje soutěž v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
22. Stížnosti nebo otázky ohledně soutěže může účastník soutěže zaslat prostřednictvím
kontaktních formulářů dostupných na www.skylink.cz.
23. Tyto podmínky soutěže platí jako doplněk k všeobecným obchodním podmínkám služby
Skylink, které jsou k dispozici na adrese www.skyllink.cz. Pokud se tyto podmínky soutěže liší od
ustanovení všeobecných obchodních podmínek služby Skylink, použijí se ustanovení těchto
podmínek soutěže.
24. Pravidla soutěže jsou po celou dobu jejího trvání k dispozici na internetové
stránce www.skylink.cz

