
ÚPLNÁ PRAVIDLA VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE 
(DÁLE JEN „PRAVIDLA“) 

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE A PRAVIDLA 

1.1 Pořadatelem „Velikonoční soutěž pro rodiče a děti“ konané před infocentrem AVIA City na 

adrese Beranových 140, 199 03 Praha 9 - Letňany (dále jen „Místo konání“) je společnost 

Odien Real Estate a.s., IČO: 45273227, se sídlem Beranových 140, PSČ 19903 Praha – Le-

tňany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1488 (dále jen „Pořadatel“), která je součástí skupiny ODIEN v ČR (dále „Soutěž“). 

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE 

2.1 Soutěž probíhá v období od 1. 4. 2021 do 5. 4. 2021: 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI 

3.1 Každý se může zúčastnit Soutěže jednou.  

3.2 K platné účasti v Soutěži je dále třeba, aby účastník řádně vyplnil odpovědní lístek označený 

názvem Soutěže (dále jen „Odpovědní lístek“), který je k dispozici v Místě konání Soutěže 

nebo ke stažení na webu www.aviacity.cz a odevzdal jej v době trvání soutěže do tam umís-

těné schránky označené logem AVIA City (dále jen „Schránka“). 

3.3 Odpovědní lístek musí obsahovat: 

 Odpovědi na otázky umístěné na osmi barevných velikonočních papírových vajíčcích 

umístěných v blízkosti infocentra; 

 identifikační a kontaktní údaje účastníka, tedy jeho jméno, příjmení, telefon, e-mai-

lovou adresu (dále jen „Účastník“). 

 Ze Soutěže budou vyloučeny ty osoby, jejichž Odpovědní lístek bude neúplný, neči-

telný nebo přeškrtaný. 

4. VÝHERCE SOUTĚŽE, VÝHRA, VYHLÁŠENÍ, 

4.1 Ze všech přijatých Odpovědních lístků, vybere komise složená ze spolupracovníků skupiny 

ODIEN v ČR (dále jen „Komise“) Účastníka, jehož odpověď na Soutěžní otázky budou 

správné (dále jen „Výherce“). Z nichž bude vylosován Výherce losem a nevylosovaný Účast-

ník se stane náhradníkem (dále jen „První náhradník“). 

4.2 Komise vybere v  Soutěžním kole další dva Účastníky, jejichž odpověď na Soutěžní otázku 

bude druhá a třetí nejpřesnější, bude-li První náhradník určen losem dle čl. 4.1, pak pouze 

jednoho dalšího Účastníka (dále jen „Náhradník“ nebo společně jako „Náhradníci“). 

4.3 Výherce vyhrává velikonoční balíček pro rodiče a dítě  (dále jen „Balíček). 
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4.4 Výsledky budou vyhlášeny Komisí v Místě konání po skončení platnosti  soutěže, tj. 6.4. 

v 10:00. Dále je Pořadatel uvede nejpozději do jednoho měsíce od skončení Soutěže na 

svých internetových stránkách www.aviacity.cz a na Facebooku https://www.face-

book.com/aviacitypraha/ a Výherce, příp. Náhradníka vyzve k převzetí výhry prostřednic-

tvím SMS a e-mailu zaslaných na kontaktní údaje uvedené v Odpovědním lístku (dále jen 

„Výzva k převzetí“). 

4.5 Výherce je povinen převzít svůj Balíček v Infocentru AVIA CITY ve lhůtě uvedené ve Výzvě 

k převzetí. Pokud si jej Výherce v této lhůtě nevyzvedne, nárok na svůj Balíček ztrácí a Po-

řadatel vyzve stejným způsobem a za stejných podmínek k převzetí Balíčku Prvního náhrad-

níka nebo toho z Náhradníků, jehož odpověď byla správná. Obdobně se postupuje i v pří-

padě, že ani tento Náhradník si Balíček ve lhůtě stanovené Pořadatelem nepřevezme. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 

5.1 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpo-

vídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou po-

skytnuty tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito Pravidly; dále právo kdy-

koliv změnit Pravidla včetně doby platnosti Soutěže či Soutěž ukončit. 

5.2 Pořadatel nenese odpovědnost v případě, kdy nelze Výherci, resp. Náhradníkovi Výzvu 

k převzetí doručit na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, které Účastník uvedl v Odpo-

vědním lístku z důvodu na straně tohoto Účastníka, zejména pro nefunkčnost či nedostup-

nost tohoto telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Pořadatel není odpovědný za funkč-

nost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. 

Účastníci, kterým z důvodů ležících nikoli na straně Pořadatele nebude možno doručit Výzvu 

k převzetí, ztrácejí nárok na výhru. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch Pořadatele. 

6. SCHVÁLENÍ PRAVIDEL, SEZNÁMENÍ SE S INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1 Vhozením Odpovědního lístku do Schránky schvaluje Účastník tato úplná Pravidla Soutěže 

a zároveň bere na vědomí Informaci o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“), 

které jsou po celou dobu trvání Soutěže vyvěšeny v Místě konání a na internetové stránce 

www.aviacity.cz, přičemž Účastníci této Soutěže jsou považovány z hlediska Informace za 

Účastníky akcí pořádaných Společností [ rozumějte Pořadatelem]. 


