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Letní jízda 
Podmínky akce 

1. Pořadatel a podmínky 

1.1 Pořadatelem akce „Letní jízda “ (dále jen Akce) je BURDA International, spol. s r.o., IČO: 

15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Pořadatel). 

1.2 Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatele 

http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho . Před účastí na Akci se 

musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany 

soukromí https://burda.cz/zos/Zasady-ochrany-soukromi.pdf 

2. Partneři Akce 

2.1 WELEDA, spol. s r.o., IČO: 41195078,  se sídlem Lidická 336/28, Smíchov, 150 00 Praha 5,  

(Partner) 

2.2 ALENSA, s.r.o., IČO 27179681, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9 

(Partner) 

2.3 PR.Konektor, s.r.o., IČO: 27087051, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Nové Město 120 00 

Praha 2 (Partner) 

(Partneři) 

3. Kdo se může soutěže účastnit a kdo může vyhrát? 

3.1 Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, starší než 18 let, která souhlasí s těmito 

podmínkami Akce. 

3.2 Z Akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli, Partnerům 

Akce či k dalším subjektům pověřeným zajištěním této Akce či plnění výhry této Akce a dále 

osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. 

3.3 Výhercem se stane soutěžící, který splnil podmínky účasti v Akci a byl vybrán porotou 

Pořadatele.  

4. Co může soutěžící vyhrát? 

4.1 Celkem 35 výherců obdrží výhry dle výběru od Partnerů akce.  

4.2 10 ks Weleda balíčků ve složení 10x Skin Food Body Butter + 10x tradiční Skin Food 

v celkové hodnotě 500kč  

4.3 10ks balíčků Milka produktů ve složení Milka Oreo Minis White 153 g., Milka Oreo Minis  

153 g., Milka Oreo 37 g. Milka Oreo White 41 g.   

4.4 5ks online voucher pro 2x denní čočky MyDay + sluneční brýle Crullé s polarizací balíček 

v hodnotě á 1500 kč  

4.5 10 ks online voucher - Dioptrické nebo sluneční brýle Crullé, dle vlastního výběru. 10x 

voucher na 699 Kč 

http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho
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5. Jak se může soutěžící soutěže zúčastnit? 

5.1 Zájemci o účast v projektu se budou moci přihlásit v období od 17.8. do 30. 8. 2020 

prostřednictvím formuláře na webových stránkách http://letnijizda.cz                         

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit datum ukončení přihlašování do soutěže 

5.2 Soutěžící zadá do přihlašovacího formuláře jméno, příjmení a adresu své osoby a poskytne 

další informace požadované ve formuláři. 

6. Jak se rozhodne o výherci? 

6.1 Výherce vybere porota určená Pořadatelem. Pořadatel je oprávněn složení poroty kdykoliv 

změnit dle svého uvážení. 

6.2 Soutěžící budou na základě vyplněných formulářů vybráni porotou Pořadatele. 

6.3 Celkem bude vybráno 35 výherců, budou oznámeni po 31. 8. 2020.  

6.4 Výherce bude informován písemně, e-mailem nebo telefonicky dle volby Pořadatele a dále 

může být zveřejněn, jak je to uvedeno v obchodních podmínkách.  

7. Informace od Vás a záznamy 

7.1 Při účasti v Akci se soutěžící zavazuje poskytnout Pořadateli vyprávění nebo jiný popis v 

rámci registračního formuláře. Pořadatel i Partneři mohou takové vyprávění nebo popis 

zveřejnit nebo ho jiným způsobem použít v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, k 

účelům souvisejícím s Akcí a její propagací či propagací Pořadatele a Partnerů a mohou u 

něj uvádět celé jméno a obec soutěžícího. Poskytnutí vyprávění nebo jiného popisu je 

bezplatné. 

7.2 Přihlášením do Akce dává soutěžící svolení Pořadateli i Partnerům k zachycení své podoby 

a k užití jejích osobnostních atributů, zejména v rozsahu jména, podoby, podobizny a 

zvukových a zvukově obrazových záznamů soutěžícího, to vše k užití v neomezeném 

rozsahu a všemi způsoby, k účelům souvisejícím s Akcí a její propagací či propagací 

Pořadatele a Partnerů Akce. U záznamu lze uvádět celé jméno a obec soutěžícího. Svolení 

je uděleno bezplatně. 

8. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla akce, případně akci 

částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání akce, a to bez udání 

důvodu. Soutěžící v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V 

případě změny těchto pravidel informuje Pořadatel o takové změně na webových stránkách 

akce.  

Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky pro účast účastníků na akci.  

Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout, zda se může 

účastník akce zúčastnit. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli soutěžícího či jiného 

účastníka z akce v případě, že by porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy či 

jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele, partnerů akce či ostatních 

soutěžících či jiných účastníků. Pořadatel má také právo vyloučit takovou osobu, která je z 

těchto činností důvodně podezřelá. Pozvánku na akci či výhru v soutěži nelze směnit za 

hotovost nebo požadovat vydání jiné hodnoty, než je stanovena pořadatelem.  

http://letnijizda.cz/
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Pravidla akce nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Burda 

International CZ a www.letnijizda.cz Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v 

souvislosti s Pravidly akce a využitím výhry se řídí právním řádem České republiky. 

Přihlášením do akce, zejména odesláním přihlašovacího formuláře, vyjadřuje soutěžící 

souhlas s těmito pravidly a zavazuje se jimi řídit a respektovat je. Je-li nebo stane-li se 

některé z ustanovení pravidel neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných 

ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje 

hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost 

ostatních ustanovení. 

 

Obecná pravidla marketingových soutěží naleznete na http://burda.cz/cs/pro-

ctenare/obecna-pravidla-marketingovych-soutezi . 

http://www.letnijizda.cz/
http://burda.cz/cs/pro-ctenare/obecna-pravidla-marketingovych-soutezi
http://burda.cz/cs/pro-ctenare/obecna-pravidla-marketingovych-soutezi

