Pravidla soutěže „Pohádkové putování“
Soutěž probíhá od 25. 6. 2020 do 31. 8. 2021.
1. Organizátor
Středočeská centrála cestovního ruchu p. o.
Husova 156/21
110 00 Praha 1
IČO: 06097758
DIČ: CZ06097758
2. Účastníci soutěže (dále jen „Soutěžící“)
2.1 Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastnit se mohou osoby od 12 let.
2.2 Jedna herní karta je platná pouze pro jednu rodinu, tedy v případě zaslání více
vyplněných herních karet jednou osobou, se odměna nenásobí a je zaslána pouze jedna dle
počtu nasbíraných razítek.
2.3 Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže
vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.
3. Jak soutěžit:
3.1 Propagační materiál Pohádkové putování (dále jen „Brožura“) vydaný Organizátorem
představuje 10 turistických cílů, které jsou známé z českých filmových pohádek.
3.2 Podmínkou platnosti soutěžní strany Brožury je vyplněné jméno a příjmení a telefonní
kontakt (příp. e-mailová adresa). Vyplněním těchto údajů dává Soutěžící najevo svůj souhlas
se soutěžními podmínkami.
3.3 Soutěžící mají za úkol navštívit a nasbírat razítka ze soutěžních míst dle instrukcí
uvedených v Brožuře. Podmínkou k účasti v soutěži je získání alespoň 3 razítek, kdy na
jednom místě zařazeném do soutěže lze získat do jedné Brožury otisk razítka pouze jednou.
Razítko soutěžící získají po navštívení daného turistického cíle. Maximum možných
získaných razítek je 8.
3.4 Nárok na cenu vzniká dle počtu nasbíraných razítek, kdy 3–5 razítek představuje cenu
v podobě propagačního předmětu Organizátora, za 6–7 razítek Soutěžící získá propagační
předmět Organizátora a rodinou vstupenku do vybraného partnerského objektu a za všech
8 razítek získá Soutěžící propagační předmět Organizátora, rodinnou vstupenku do
partnerského objektu a hodnotnou cenu dle aktuálních možností Organizátora.
3.5 Pokud Soutěžící odevzdá řádně vyplněnou soutěžní stranu s potřebným množstvím
razítek do Turistického informační centra na adrese Organizátora, nebo odešle kopii na emailovou adresu info@sccr.cz do 31. 8. 2021 včetně, získá cenu dle počtu nasbíraných
razítek.
3.6 Razítko lze získat na pokladnách těchto míst: hrad Český Šternberk, Koněpruské jeskyně,
Státní zámek Konopiště, Státní hrad Točník, Chrustenická šachta, Polabské národopisné
muzeum v Přerově nad Labem a Muzeum lidových staveb v Kouřimi.
4. Všeobecné obchodní podmínky
4.1 Soutěžící odevzdáním soutěžní strany výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže
zpracovával jím poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže a pro potřeby
kontaktu s těmito osobami. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly

zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto
informuje každou osobu, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a souhlas ke zpracování
údajů může být kdykoli písemným podáním doručeným organizátorovi odvolán.
4.2 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže nebo soutěž odložit či
zrušit. Případné změny pravidel soutěže nebo její odložení či zrušení bude zveřejněno na
webové adrese strednicechy.cz
4.3 Dále si Organizátor vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu,
která
a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže;
b) poruší Pravidla soutěže;
c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo
d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo
jim vyhrožuje.
Partneři soutěže:

