
Pravidla soutěže „Zájezd do Disneylandu pro celou rodinu“ 
 
 

I. Předmět soutěže 
 

1. 
Organizátorem soutěže „Zájezd do Disneylandu pro celou rodinu“ (dále jenom „soutěž“) je 
společnost Channels s.r.o. with its registered office at Masarykovo nám. 18, Jílové u Prahy 25401, 
ID number: IČO: 24788180 VAT: CZ24788180  (dále jen „organizátor“). 
 
2. 
Partnerem soutěže je společnost M7 Group S.A. 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg 
(dále len „partner soutěže“). M7 Group S.A. 2, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, 
Luxembourg. 
 
3. 
Předpokladem účasti na soutěži a zařazení do losování o výhry v soutěži je zodpovězení 
soutěžních otázek na soutěžní microsite „www.skylink.cz/soutez a www.skylink.sk/sutaz“ (dále len 
„soutěžní aplikace“) dostupné na internetové adrese www.skylink.cz/soutez a www.skylink.sk/sutaz 
a současné kompletní vyplnění registračního formuláře soutěžícího. 
 
II. Soutěžící a osobní údaje 

 
1. 
Účastníkem soutěže se může stát každý klient společnosti Skylink s předplaceným balíčkem.  
 
2. 
Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou a může použít pouze jednu e-mailovou 
adresu a zadat jedno číslo satelitní karty. 
 
3. 
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora soutěže a partnera soutěže, ani osoby 
těmto osobám blízké. Pokud se prokáže, že výhercem soutěže je taková osoba, nemá právní nárok 
na výhru, výhra se mu neodevzdá a zůstává k dispozici organizátorovi soutěže. 
 
4. 
Zapojením se do soutěže soutěžící dobrovolně poskytuje partnerovi soutěže své osobní údaje 
v rozsahu: jméno, přímení a e-mailová adresa (dále jen „Osobní údaje“) a uděluje mu souhlas 
ve smyslu § 11 a 21 zákona č. 101/2002 Sb.(ČR)/  § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. (SK) , o ochraně 
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů k dalšímu zpracovávání osobních údajů za účelem 
zabezpečení průběhu soutěže a pro účely přímého marketingu partnera soutěže v termínu do 30. 
11. 2017 (pouze tedy do termínu, do kdy se vyhlásí jméno výherce zájezdu). V případě, že se 
soutěžící stane výhercem, uděluje partnerovi soutěže souhlas ke zveřejnění jeho jména na soutěžní 
mikrostránce www.skylink.cz/soutez a www.skylink.sk/sutaz, facebooku Skylink a v časopise 
Skylink. 
 
5. 
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny také všechny osoby, vůči kterým partner soutěže eviduje 
jakoukoliv neuhrazenou splatnou pohledávku (včetně pohledávky na zaplacení jistoty na cenu za 
poskytnuté nebo požadované služby nebo zboží nebo jiné finanční jistoty). 



 
6. 
Soutěžící svojí účastí na soutěži prohlašuje, že veškeré údaje a skutečnosti uvedené v souvislosti 
se soutěží jsou úplné a pravdivé, bere na vědomí, že v případě že by tyhle skutečnosti nebyly úplné 
nebo pravdivé, zodpovídá v plném rozsahu za škodu, kterou těmito neúplnými a nepravdivými údaji 
a skutečnostmi způsobí a zavazuje se takovou škodu v plném rozsahu nahradit. 
 
 
III. Průběh soutěže, podmínky a čas trvání soutěže 

 
1. 
Soutěž se uskuteční od 9. 10. 2017 8:00 hod. do 30. 10. 2017 do 18:00 hod středoevropského času 
(CET).  
 
2. 
Účastníkem soutěže se může stát každý klient společnosti Skylink s předplaceným balíčkem. 
 
3. 
Úlohou soutěžícího je zodpovědět dvě soutěžní otázky: 
 

1) Napište nám, proč máte rádi princeznu Lociku ze seriálu Na vlásku. 
 

2) Ve kterém vystoupení k 25. výročí Disneyland® Paris můžete spatřit oblíbenou princeznu 
Lociku?  
a) -The Starlit Princess Waltz 
b)-The Disney Princess ball 
c)-The Sparkling Princesses 
 

 
 
4. 
Výhercem bude jeden z účastníků soutěže (www.skylink.cz/soutez a www.skylink.sk/sutaz), který 
splnil podmínky soutěže a jeho odpověď bude nejkreativnější. 
 
 
5. 
Výběr výherce proběhne v Praze po ukončení soutěže nejpozději do 30. 11. 2017. Iniciály 
vylosovaných výherců budou následně uveřejněny na soutěžní mikrostránce 
(www.skylink.cz/soutez a www.skylink.sk/sutaz ) nejpozději 30. 11. 2017. 
 
 
IV. Cena pro výherce 

 
 
Cena zahrnuje: 

 
1. Zájezd do Disneyland Paris (“První cena”) 

- 2 noci v hotelu Disney’s  Sequoia Lodge  
- Vstupenky do Disney® parku platné 3 dny 
- Poukazy na konzumaci   



- Zpáteční letenky z České republiky do Paříže a úhrada transportu z letiště do Disneyland Paris 
 
Zvláštní podmínky: 
- 3 dny a 2 noci pro čtyřčlenou rodinu ve standardním pokoji 
- 1 VIP exkluzivní setkání s hrdiny seriálu Na vlásku 
- Zpáteční transport z vlakového nádraží výherce na nejbližší letiště v ČR 
- 250 Euro kapesné  
- Platné pro 19-21.04.2018 – čtvrtek - sobota 
- Nejméně jedna osoba ve skupině musí být starší 18 let 
- Poukazy na konzumaci obsahují 2 snídaně, 3 obědy a 2 večeře 
- Seznam restaurací je uveden na poukazu. Poukazy na jídlo mohou být použiti na obědy nebo 
večeře s přihlédnutím na otevírací dobu dané restaurace a její obsazenost. 
- Cenu není možné směnit za hotovost 
- Výherce souhlasí, že bude zahrnut do komunikace spojené se soutěží 

 
2. 100 x panenka Locika (“Vedlejší cena”) 

(dále jen “Ceny”) 
 
3. Termíny pro předání cen jsou následující: 

• První cena – nejpozději do 21.4. 2018 

• Vedlejší cena – nejpozději do 21.4. 2018 
 

 
Další podmínky: 
 
V. Odevzdání výher 

 
1. 
Partner soutěže bezprostředně po určení výherců bude kontaktovat prostřednictvím e-mailu 
výherce a současně ho vyzve k potvrzení osobních údajů v rozsahu: jméno, přímení, adresa 
bydliště a k poskytnutí součinnosti potřebné pro realizaci, resp. odevzdání výhry. Uvedení osobních 
údajů je dobrovolné, avšak jejich neuvedení se považuje za neposkytnutí součinnosti na straně 
výherce, která je nevyhnutelná pro odevzdání, resp. realizaci výhry, což má za následek ztrátu 
nároku na výhru. Poskytnutím osobních údajů uděluje výherce organizátorovi soutěže a partnerovi 
soutěže souhlas ke zpracování a zveřejnění těchto údajů pro účely uveřejnění seznamu výherců. 
 
2. 
Termín a podrobnosti odevzdání a převzetí první ceny v soutěži dohodne organizátor soutěže přímo 
s výhercem. 
 
Za zabezpečení realizace 1. ceny soutěže – zájezdu a všech činností spojených s touto výhrou 
zodpovídá v plném rozsahu organizátor soutěže. Výherce zájezdu je povinen poskytnout 
organizátorovi soutěže nevyhnutelnou součinnost jako např. potvrzení a prokázání osobních údajů 
účastníků zájezdu nevyhnutelných pro zajištění letenek a ubytování, potvrzení termínu zájezdu 
apod., dále součinnost při vyřizování administrativních záležitostí spojených s realizací této výhry. 
V případě neposkytnutí této součinnosti ztrácí vylosovaný výherce nárok na výhru a na jeho místo 
nastoupí další vylosovaný soutěžící (náhradník). 
 
3. 
Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let. 



 
4. 
Organizátor ani partner soutěže neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo 
povinnosti uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce. Tato povinnost je na straně výherce.  
 
 
VI. Závěrečné ustanovení 

 
1. 
Výhry v soutěži nejsou vymahatelné právní cestou a není možné je vyměnit za finanční hotovost či 
jinou cenu. V případě jakýchkoliv pochybností o splnění podmínek těchto pravidel soutěže rozhodne 
o dalším postupu organizátor soutěže společně s partnerem soutěže. 
 
2. 
Pravidla této soutěže budou k dispozici na požádání u organizátora soutěže a partnera soutěže a 
na soutěžní mikrostránce www.skylink.cz/soutez a www.skylink.sk/sutaz. 
 
 
3.  
Organizátor soutěže a partner soutěže si vyhrazují právo na zkrácení doby trvání soutěže, její 
přerušení, změnu pravidel soutěže nebo ukončení soutěže. Jakoukoliv změnu pravidel soutěže 
oznámí partner soutěže na na www.skylink.cz/soutez a www.skylink.sk/sutaz. 
 
 
V Praze, dne 5. 10. 2017 


