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Pravidla akce Virtuální benefice 2020 
 

I. Pořadatel akce 

Pořadatelem akce je Nadační fond Pečovatel se sídlem Pod strašnickou vinicí 191/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 
24212164 (dále jen „pořadatel“ nebo „pořadatel akce“). 

 

II. Trvání akce 

Akce probíhá na území České republiky od 11.11.2020 do 11.12.2020. 
 

III. Účast na akci 

1. Účastníkem akce je osoba, která si na webových stránkách www.pecovatel.cz zakoupí alespoň jednu 

vstupenku na Vánoční benefici 2020. 

2. Do akce budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří si zakoupí vstupenku jako soukromá osoba nebo jako firma. 

Z akce jsou vyloučeny ty osoby, které si zakoupí vstupenku anonymně. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými 

účastníky.  

4. Z akce jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli. V případě, že se 

výhercem stane takto vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel 

zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany 

některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Z akce jsou též 

vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech. 

 
IV. Princip akce, výhry 

1. Ze všech zakoupených vstupenek bude pořadatelem náhodně vybrán 1 výherce daného dílčího losování. 

Všechny nevýherní vstupenky po daném dílčím losování postupují do dalšího losování a zůstávají ve slosování 

po celou dobu trvání akce. 

2. Vylosovaná vstupenka je z dalších slosování vyřazena, tzn. s jednou vstupenkou je možné získat maximálně 

jednu výhru. 

 
V. Poskytnutí výhry 

1. Výherce bude kontaktován prostřednictvím jeho e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytl při zakoupení 

vstupenky, a bude vyzván k potvrzení, že je připraven výhru převzít. Výherce upřesní, na jakou adresu chce 

výhru zaslat. 

2. V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozího bodu nebude na výzvu 

reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná, nebo nepotvrdí, že je připraven 

výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru. 

3. Výhra bude všem výhercům zaslána Českou poštou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky, 

a to do dvou týdnů od potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce zásilku 

nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.  

4. Účastník akce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně 

vyplatit v hotovosti.  

5. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla akce, výhra mu nebude udělena a bude vybrán 

náhradní výherce.  
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VI. Práva a povinnosti pořadatele akce 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo akci bez udání důvodů odložit, přerušit, zrušit nebo jednostranně změnit její 

pravidla, a to v průběhu celého období trvání akce.  

2. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení či neudělení výhry, 

stejně jako vyřazení kteréhokoliv účastníka z akce. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a nelze se proti 

němu odvolat.  

 
VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

1. Zakoupením vstupenky účastník uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů 

v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti 

se svou účastí na akci poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti na akci, předání výhry a pro další 

obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání.  

2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a lze jej odvolat písemnou formou na adresu sídla pořadatele. 

 
 


