
Podmínky účasti ve hře s názvem Soutěž pro návštěvníky 

Facebookového profilu Hotelu Atlantic (dále jen „podmínky“) 

  

1. Pořadatel hry 

Pořadatelem hry je: Hotelpro s.r.o. 

Sídlo: Budečská 17, 120 00 Praha 2, Česká republika 

  

2. Termín konání hry 

Soutěž probíhá od 3.10. do 31.10. 2018 (ukončení) - (dále jen „doba konání 
soutěže“) na https://www.facebook.com/Hotel.Atlantic.Prague/. Výherci soutěže 
budou vybráni dle principu uvedeného v bodě č. 6.    

  

3. Výhra 

Bude vyhlášena 1 hlavní cena, pobyt pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji na 2 noci 
včetně snídaně formou bufetu v hotelu Atlantic, Na Poříčí 9/1074, Praha 1, a 
vystavený voucher, jehož platnost bude od 14.11. do 16.12. 2018 včetně (pobyt 
neděle až čtvrtek) nebo víkend 14.12-16.12.2018. Dítě mladší 6 let bude v případě 
pobytu se 2 dospělými ubytováno zdarma bez nároku na lůžko. Ubytování musí být 
objednáno alespoň 14 dní před plánovaným příjezdem, dle bodu č.11. 

  

4. Účast ve hře 

Každý účastník, který se chce zařadit do soutěže o výše uvedené ceny, musí být 
starší 18 let, vloží svůj soutěžní příspěvek na facebookový profil Hotelu Atlantic a 
splní všechny požadavky pro zařazení do soutěže uvedené uvedené v bodě č. 5. 

  

5. Soutěžní zadání 

Napište stručné odpovědi na následující otázky do komentáře k vyhlášené soutěži 
na FB profilu Hotelu Atlantic: 

1. V jakém roce byly pokoje hotelu Atlantic rekonstruovány? 
2. Jaký je nejlepší typ pokoje v hotelu Atlantic? 
3. Přidejte „like/to se mi líbí“ pro stránku Hotelu Altantic na Facebooku 

  



6. Způsob výběru výherců 

Soutěž trvá od 3.10. až do 31.10. 2018 včetně (do půlnoci). Ze zaslaných odpovědí 
bude vybrán výherce, který bude vyhodnocen čtyřčlennou komisí pořadatele. 
Výherce bude vylosován ze správných odpovědí. Vstupem do soutěže souhlasí 
účastník se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a kontakt 
pro účely této soutěže dle zákona č. 101/2000 Sb. Po ukončení soutěže bude 
předána celkem 1 hlavní výhra. 

  

7. Oznámení o výhře 

Výherce bude stanovený nejpozději do 7 kalendářních dnů od skončení soutěže a 
vyhlášený prostřednictvím zprávy na 
https://www.facebook.com/Hotel.Atlantic.Prague/. Výherce zároveň souhlasí 
s uveřejněním na facebookovém profilu hotelu Atlantic. Potvrzení a souhlas 
s převzetím výhry musí výherce zaslat hotelu Atlantic a pořadateli nejpozději do 14. 
11. 2018.          

  

8. Předání výhry 

Výherce souhlasí s možností pořízení a využití fotografií z předání/čerpání výhry 
v hotelu Atlantic a uveřejnění na webové stránce hotelu a facebookovém profilu 
hotelu Atlantic. Výherce se při čerpání výhry musí prokázat výherním voucherem a 
svým občanským průkazem 

  

9. Vyloučení z účasti ve hře 

Ze hry jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově 
nebo částečně) nevyhoví těmto podmínkám nebo je poruší. Pořadatel je dále 
oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné 
podezření, že při hře uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. 

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně: 

1. a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské 
koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, 

2. b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a 
především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, 

3. c) účast jménem třetí osoby (s i bez jeho vědomí). 

Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na 
porušení těchto podmínek soutěžícím, je pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění 
soutěžícího vyřadit ze hry. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti 
jakéhokoliv odvolání 



Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci společnosti Hotelpro 
s.r.o. a Hotel START, s.r.o.  V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se 
takovému výherci neodevzdá. 

  

10. Vyloučení odpovědnosti za škody 

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost 
internetových sítí. 

  

11. Všeobecné podmínky 

 Účastník soutěže dává souhlas s využitím svých osobních údajů 
k marketingovým účelům společnosti Hotelpro s.r.o. 

 Pořadatelem soutěže je společnost Hotelpro s.r.o., Budečská 17, 120 00 Praha 
2 

 Výhra je nepřenosná a nelze ji směnit za peníze 
 Čerpání voucheru je možné pouze po předchozí písemné dohodě 

s rezervačním oddělením hotelu Atlantic v závislosti na dostupné volné 
kapacitě. Rezervaci je nutné provést emailem na adrese sales@hotel-
atlantic.cz nejpozději 14 dní před plánovaným příjezdem a  s termínem 
pobytu nejpozději do 16.12. 2018 

 Účastník potvrzuje, že v době účasti v soutěži dosáhl plnoletosti   
 Do soutěže se lze zapojit pouze jednou 
 Účastí ve hře vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s podmínkami hry a zavazuje se 

je plně dodržovat 
 Pořadatel hry si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s 

konáním hry 
 Pořadatel hry je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit podmínky či 

hru pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její 
podmínky. 

 Podmínky mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních 
materiálech v souvislosti s hrou, avšak tyto úplné podmínky jsou považovány 
v rámci hry za jediné, úplné a konečné 

 Právní cesta je vyloučena. Výhry není možné vymáhat právní cestou ani 
alternativně v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli 
soutěže 

 Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher 
 Podmínky hry se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky 

hry jsou k dispozici přímo u zadání soutěže. 
 Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována, spravována nebo 

spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook 
Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace 
Provozovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook 
Ireland Limited. 

 


