
 

 

Velká únorová soutěž s CK ALEXANDRIA o zájezd 
pro výherce zdarma – Kompletní pravidla 

 

1. Soutěž probíhá od 1. 2. 2023 a končí 28. 2. 2023 ve 24:00 hodin.  

2. Pořadatelem soutěže je ALEXANDRIA, a.s. 
sídlo: Poupětova 1128/22, 170 00 Praha 7 
kontaktní adresa: Španělská 770/2, 12000 Praha 2 
IČ: 25661507 
DIČ: CZ25661507 
OR:  Městský soud v Praze, spisová značka C 59046 

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která si zakoupila zájezd CK 
ALEXANDRIA a.s. v období 1. 2. 2023 -28. 2. 2023. Vyloučeni ze soutěže jsou zaměstnanci CK 
Alexandria a jejich rodinní příslušníci. 

4. Pro účast v soutěži je třeba splnit následující podmínky: 

 Koupit si v období 1. 2. 2023 - 28. 2. 2023 zájezd od CK ALEXANDRIA a.s.       

 Napsat do 28. 2. 2023 do komentářů pod soutěžní příspěvek  
na Facebooku CK ALEXANDRIA (https://www.facebook.com/ckalexandria) či 
Instagramu CK ALEXANDRIA (https://www.instagram.com/ck_alexandria),  
jaký zájezd si účastník soutěže koupil a proč se právě na danou destinaci těší nejvíce.  

5. Každý soutěžící smí vložit maximálně 1 soutěžní komentář. Je-li zájezd zakoupen pro více 
osob, každá osoba se může zúčastnit soutěže samostatně. 

6. Pořadatel má právo soutěžící osobu ze soutěže vyloučit v případě, že zjistí nebo bude mít 
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany tohoto 
soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. 

7. Dne 1. 3. 2023 vylosuje pořadatel ze soutěžních příspěvků osobu, kterou bude neprodleně 
kontaktovat soukromou zprávou. Tato osoba je povinna předložit pořadateli do 48 hodin 
Smlouvu o zájezdu uzavřenou v období 1. 2. 2023 - 28. 2. 2023  prokazující pravdivost jejího 
soutěžního příspěvku. Splněním této podmínky se stává výhercem a získává tento zájezd pro 
svou osobu zdarma, tj. slevu ve výši celkové ceny zájezdu pro jeho osobu (bez služeb třetích 
stran, např. pojištění, parkování, apod.).  

8. Nesplní-li vylosovaná osoba do 48 hodin od doručení soukromé zprávy výše uvedené 
podmínky či se s ní pořadateli nepodaří formou soukromé zprávy spojit, nárok na výhru 
zaniká a pořadatel opakuje losování. Nesplní-li uvedené podmínky ani další osoba, postupuje 
se totožným způsobem až do doby, kdy první další vylosovaný účastník dané podmínky splní 
a stane se výhercem nebo již nejsou v soutěži žádní další účastníci (v takovém případě výhra 
propadá bez možnosti náhrady). 

9. Výherce bude zveřejněn 6. 3. 2023. Nepodaří-li se do 6. 3. 2023 žádné z vylosovaných osob 
splnit podmínky výše, bude výherce zveřejněn neprodleně po té, kdy první další vylosovaný 
účastník dané podmínky splní. 

https://www.facebook.com/ckalexandria
https://www.instagram.com/ck_alexandria/


 

 

10. Účastí v této soutěži soutěžící bere na vědomí zpracování svých osobních údajů (jméno, 
příjmení, e-mailová adresa, FB či IG uživatelské jméno) pro účely realizace této soutěže 
(zejména za účelem evidence soutěžících, výběru a oslovení výherce soutěže a domluvení 
předání výher). Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici 
(zpřístupněny pomocí jasných a jednoduchých jazykových prostředků) v dokumentu 
Informace a přístup k osobním údajům – ALEXANDRIA a.s. (k dispozici mj. v elektronické 
podobě zde).  

11. Pořadatel neodpovídá za nedoručení zpráv souvisejících se soutěží. 

12. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o výherci. 

13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž 
zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a poskytnutí náhrady. 

14. Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny 
samotné nijak nenese odpovědnost Facebook či Instagram(společnost META 
PLATFORMS [META]). 

https://www.alexandria.cz/gdpr

