
 

Pravidlá marketingovej súťaže 

„Vstupenka do raja“ 
s obchodnou spoločnosťou CINEMA CITY SLOVAKIA s.r.o. 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Organizátorom marketingovej súťaže s názvom „VSTUPENKA DO RAJA“ (ďalej len 
„Súťaž“) “) je obchodná spoločnosť Cinema City Slovakia s.r.o., IČO: 440 66 490, 
so sídlom: Einsteinova 20, Bratislava, PSČ 851 01, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 51391/B (ďalej len 
„Organizátor“). 

2. Organizátor usporiadal Súťaž ako marketingovú a propagačnú akciu, za účelom 
podpory predaja produktov a služieb Organizátora a jeho obchodných partnerov.  

3. Organizátor vydáva tieto pravidlá Súťaže, ktoré upravujú záväzne jej podmienky 
(ďalej len „Pravidlá“). Účasťou v Súťaži prejavuje účastník súhlas s týmito  

Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

 

II. 

Trvanie a pôsobnosť Súťaže  

1. Súťaž začína dňa 13.9. 2022 a končí dňom 28.9.2022.   

2. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek bez udania dôvodu predčasne 
ukončiť. Účastník Súťaže nemá v tomto prípade právo požadovať od Organizátora 
akúkoľvek náhradu jemu vzniklých nákladov na účast v Súťaži či požadovať 
vydanie výhry, ktorá mu nebola Organizátorom záväzne potvrdená.  

 

III. 

Podmienky účasti v Súťaži 

1. Súťaž je určená výhradne pre zákazníky Organizátora, ktorí si v období konania 
Súťaže zakúpili vstupenka na film „Vstupenka do raja“ a stanú sa dobrovoľne 
účastníkmi Súťaže.  

2. Podmienkou účasti účastníka v Súťaži je:  

• Zakúpenie platnej plnohodnotnej (t.j. nezľavnenej) vstupenky na pokladni 
niektorého z multikín prevádzkovaných Organizátorom na území Slovenskej 
republiky pod značkou Cinema City alebo prostredníctvom internetových 

stránok Organizátora v období trvania Súťaže (ďalej len „Vstupenka“). Súťažná 
je každá vstupenka na film „Vstupenka do raja“. Súťažné nie sú nulové 
vstupenky obdržané bez protiplnenia (napr. predmet výhry v ktorejkoľvek inej 
súťaži prevádzkovanej Organizátorom, zamestnanecké lístky alebo vstupenka 
obdržaná ako kompenzácia); 



• Účasť a plnohodnotná registrácia v Súťaži prostredníctvom online formulára na 
internetových stránkach vstupenkadoraja.cineamcity.sk, a to najneskôr do 
28.9. 2022 23:59 (ďalej len „Dátum uzavretia“); 

• Zadanie unikátního identifikačního čísla vstupenky do Súťaže (v prípade 
vstupeniek vytlačených na pokladne kina sa jedná o 20 miestny kód, v prípade 
vstupeniek zakúpených cez www.cinemacity.sk sa jedná o 16 miestny kód); 

• v prípade zakúpenia vstupenky online s možnosťou vyzdvihnutia v kine, je 
súťažiaci povinný si túto vstupenku vyzdvihnúť na pokladni kina pred 
ukončením súťaže a zadať ju do online formulára;  

• súhlas účastníka s podmienkami Súťaže; 

• účastník musí byť rezidentom Slovenskej republiky a musí mať aspoň 18 rokov. 

3. Súťaže nie je oprávnený/á sa zúčastniť:  

a) osoba v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu k Organizátorovi, 
spol. Universal či osobám alebo subjektom s nimi spriaznenými; a 

b) osoby priamo sa podieľajúce na činnostiach súvisiacich s organizovaním 
Súťaže, najmä v súvislosti s prípravou, spracovaním a vyhodnotením Súťaže 
a určením výhercov Súťaže; a 

c) im blízke osoby v zmysle ust. § 22 ods. 1 zák. číslo 89/2012 Zb. občianskeho 
zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“).  

4. V prípade, že výherca nespĺňa podmienky na účasť v Súťaži, najmä v zmysle čl. III. 
ods. 3 Pravidiel Súťaže, nevzniká mu nárok na výhru. 

5. V prípade dôvodných pochybností Organizátora, že účastník Súťaže koná vo 
vzťahu k Súťaži v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky alebo dobrými mravmi, je Organizátor oprávnený účastníka Súťaže 
vylúčiť z účasti v Súťaži. Účastník bude Organizátorom vylúčený aj v prípade, že 
ním poskytnuté údaje pri registrácii do Súťaže alebo údaje poskytnuté dodatočne 
Organizátorovi budú obsahovať i) ohováračský, škodlivý, nemravný, nemorálny 

alebo iný nevhodný obsah, vrátane sexistického alebo rasistického vyjadrenia, ii) 
mená, podoby alebo podobnosti akékoľvek osoby bez ich výslovného súhlasu; iii) 

ospravedlňovanie alebo povzbudzovanie násilného alebo protispoločenského 
správania; iv) navádzanie k trestnému činu, najmä na základe náboženského 
vyznania, pohlavia, sexuálnej orientácie, nahoty, zdravotného postihnutia alebo 
veku; alebo budú obsahovať negatívne postoje k Organizátorovi alebo 
ktorémukoľvek z jeho spriaznených partnerov. 

6. Organizátor je oprávnený účastníka Súťaže vylúčiť, pokiaľ bude preukázané jeho 
porušenie v podobe porušenia článku III ods. 3 Pravidiel. Obdobne je Organizátor 
oprávnený účastníka vylúčiť v prípade preukázania konania účastníka 
smerujúceho k manipulácii s výsledkami Súťaže 

 

 

 

 

http://www.cinemacity.sk/


IV. 

Výhra 

1. Výhra v Súťaži (ďalej len „Výhra“) je špecifikovaná v prílohe č. 1 spoločnosťou 
Universal. 

2. Sprievod výhercu nesmie byť vybraný prostredníctvom žiadnej ďalšej súťaže, 
propagácie alebo komerčnej akcie. Po výbere nesmie byť sprievod zmenený bez 
výslovného súhlasu spoločnosti Organizátora, ktorí môžu súhlas podľa svojho 
výhradného uváženia udeliť alebo neudeliť. 

3. Vybraný hotel, v ktorom bude výherca ubytovaný, je oprávnený požiadať výhercu 

o peňažnú zálohu za účelom úhrady prípadných nepredvídaných nákladov (napr. 
na úhradu náhrady škody spôsobenej výhercom). Prípadné neuhradenie takej 
zálohy môže byť dôvodom na zrušenie ubytovania výhercu. Výherca je v takom 
prípade povinný si ubytovanie zaistiť sám na svoje vlastné náklady. 

4. Všetky ďalšie náklady, ktoré vzniknú výhercovi alebo jeho sprievodu, napr. 
poistenie, občerstvenie nad rámec výhry, sú náklady výhercu či jeho sprievodu. 
Organizátor hradí výhradne náklady uvedené v čl. IV. ods. 1 týchto Pravidiel. 

5. Výhra ani jej časť nesmie byť predaná či postúpená akýmkoľvek iným spôsobom 
akejkoľvek tretej osobe. Výhru tiež nemožno výhercovi vyplatiť v peniazoch či 
poskytnúť výhercovi náhradné plnenie.  

6. Pokiaľ sa výherca rozhodne celú výhru alebo jej časť využiť sám, Výherca nemá v 
takom prípade nárok na poskytnutie iného náhradného plnenia 

7. Výherca je zodpovedný za splnenie všetkých podmienok pre vstup do cieľovej 
destinácie i tranzitných krajín. Výherca je sám povinný a zodpovedný za 
sledovanie aktuálnych opatrení pre vstup do krajiny či návratu do Slovenskej 
republiky a Organizátor nie je nijako povinný výhercu na obmedzenie akokoľvek 
upozorniť či ho informovať. 

 

V. 

Mechanizmus Súťaže 

1. Mechanika Sútaže je nasledujúca:   

a) Po plnohodnotnej registrácii v Súťaži pred Dátumom uzavretia 
prostredníctvom online formulára na internetových stránkach 
vstupenkadoraja.cinemacity.sk, kde je vyžadované poskytnutie mena a 
priezviska, e-mailu, čísla vstupenky, telefónneho čísla (ktorého zadanie je 
dobrovoľné), dostane každý účastník e -mail s potvrdením, že sa Súťaže 
zúčastňuje. 

b) Po dátume uzavretia bude náhodne vygenerovaný prostredníctvom 
počítačového programu či nezávislej osoby vybranej Organizátorom 

výhercu z účastníkov registrovaných v Súťaži pred dátumom uzavretia. 
Výherca bude následne kontaktovaný prostredníctvom e-mailu s ďalšími 
inštrukciami na vyzdvihnutie výhry. Organizátor nie je zodpovedný za to, 
keď výhercovi príde e-mail do zložky spam/hromadná pošta a výherca si 



tak výhru včas nevyzdvihne. Výhercovi v takom prípade nevznikne právo 
na predĺženie platnosti využitia či vyzdvihnutia výhry alebo na jej náhradu. 

2. Pokiaľ sa Organizátorovi Súťaže nepodarí skontaktovať výhercu do 24h od 
ukončenia Súťaže alebo pokiaľ výherca neprevezme Výhru alebo jej časť v 
lehote uvedenej v čl. IV. ods. 1 týchto Pravidiel, vyhradzuje si Organizátor právo 
udeliť cenu alternatívnemu výhercovi (inému účastníkovi Súťaže) v súlade s 
týmito podmienkami.  

3. Od Výhercu je Organizátor oprávnený požadovať, aby sa zúčastnil propagácie 
(reklamnej akcie organizovanej Organizátorom), ak výherca svojou účasťou v 

Súťaž súhlasí so svojou účasťou na takej reklamnej akcii.  

4. Organizátor prijíma všetky prihlášky do Súťaže iba prostredníctvom vyššie 
uvedených webových stránok. Organizátor potom neprijíma žiadnu 
zodpovednosť za akékoľvek technické problémy akéhokoľvek druhu, ktoré by 
bránili komukoľvek sa Súťaže zúčastniť.  

5. Výherca je povinný podpísať formulár na prijatie a uvoľnenie Výhry podľa 
inštrukcií a v termíne určenom Organizátorom. 

6. V prípade, že si výherca nevyzdvihne u Organizátora výhru v lehote 5 dní odo 
dňa doručenia e-mailu podľa vyššie uvedeného článku 1 písm. b) Pravidiel 
alebo v dodatočnej lehote určenej Organizátorom, stráca na výhru nárok. 

7. Výherca je povinný sa na požiadanie preukázať platným identifikačným 
dokladom (napr. cestovným pasom či občianskym preukazom alebo iným 
obdobným dokladom umožňujúcim Organizátorovi určiť totožnosť výhercu 
Súťaže), a to za účelom potvrdenia, že sa skutočne jedná o výhercu. 
Identifikačný doklad je výherca povinný predložiť Organizátorovi výhradne za 
účelom preukázania identity na preukázanie svojho nároku na výhru v Súťaži. 
Organizátor si nebude vyhotovovať žiadne kópie takého dokladu ani ho 
nebude uchovávať v inej forme. 

8. Výherca je pri účasti na Premiére povinný dodržiavať všetky platné 
obmedzenia podľa platných nariadení v rámci boja proti ochoreniu COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



VI. 

Pravidlá 

1. Tieto Pravidlá sú zverejnené na internetovej stránke Organizátora 
www.cinemacity.cz a na stránke vstupenkadoraja.cinemacity.sk. Pravidlá sú k 
dispozícii na nahliadnutie aj na pokladniach každého multikina 
prevádzkovaného Organizátorom na území Slovenskej republiky. Účastníci 
Súťaže pri svojej registrácii k Súťaži potvrdzujú, že sa s týmito Pravidlami riadne 
zoznámili a rozumejú plne ich obsahu a zaväzujú sa nimi riadiť.  

2. V prípade zistenia Organizátora o jednaní účastníka Súťaže, ktoré by bolo v 

rozpore s Pravidlami, je Organizátor oprávnený rozhodnúť o strate nároku 
účastníka na akúkoľvek výhodu plynúcu zo Súťaže, vrátane nároku na Výhru. 
Organizátor je oprávnený takého účastníka zo Súťaže kedykoľvek vylúčiť, bez 
poskytnutia akejkoľvek náhrady. Organizátor je obdobne oprávnený rozhodnúť 
o neumožnení ďalšej účasti takého účastníka v Súťaži. O vylúčení zo Súťaže 
podľa predchádzajúcej vety bude takýto účastník Súťaže informovaný 
prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy.  

3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj počas trvania Súťaže, 
zmeniť aj bez udania dôvodu tieto Pravidlá, a to s účinnosťou odo dňa ich 
zverejnenia na internetových stránkach Organizátora. Akékoľvek zmeny 

Pravidiel budú vhodným spôsobom uverejnené na internetových stránkach 
Organizátora alebo na pokladniach multikín.  

4. Účastník Súťaže berie na vedomie, že mu nevzniká právny nárok na Výhru a nie 
je tak oprávnený ju vymáhať prostredníctvom všeobecných súdov Českej 
republiky či iným spôsobom. 

5. Výherca nemá nárok na vyplatenie hodnoty Výhry vo forme peňažnej hotovosti 
alebo iného alternatívneho plnenia.  

6. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek vecné či právne vady Výhry či za 
akúkoľvek škodu, ktorú výherca utrpí uplatnením Výhry.  

7. Pravidlami neupravené práva a povinnosti Organizátora a účastníkov súťaže sa 

riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä občianskym 
zákonníkom v jeho platnom a účinnom znení.  

8. Pokiaľ je akékoľvek ustanovenie týchto Pravidiel neplatné alebo sa ním stane, 

vyhradzuje si Organizátor právo ho nahradiť tak, aby sa významovo čo 
najmenej odchýlilo od ustanovení pôvodného, avšak spĺňalo zákonné 
podmienky. 

9. Pokiaľ je akékoľvek z ustanovení týchto Pravidiel neplatné alebo sa ním stane, 
neplatnosť časti Pravidiel nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto 
Pravidiel. 

VII. 

Ochrana osobných údajov 

1. Organizátor je správcom osobných údajov účastníkov Súťaže, najmä výhercu. 
Organizátor ako správca osobných údajov menoval poverenca pre ochranu 
osobných údajov, ktorého je možné kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej 



adrese: dpo@cinemacity.sk. Organizátora je potom možné kontaktovať na 
adrese: info@cinemacity.sk.   

2. Osobné údaje účastníkov Súťaže (vrátane výhercu) budú spracované v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o 
voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR) a zásad 
ochrany osobných údajov zásad ochrany osobných údajov.  

3. Organizátor bude spracovávať osobné údaje účastníkov Súťaže (vr. výhercu) na 
nasledujúce účely a z nasledujúcich dôvodov: 

- pretože je to nevyhnutné pre realizáciu Súťaže podľa týchto Pravidiel, vrátane 
evidencie prihlášky účastníka do Súťaže či identifikácie výhercu a potvrdenie 
jeho nároku na výhru podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 

- Na dosiahnutie legitímnych účelov Organizátora, napr. ku kontaktu, posúdeniu 
možných sťažností, obhajobe alebo uplatňovaniu právnych nárokov, 
sprístupnenie minimálnych nevyhnutných údajov tretím stranám, ako je napr. 
hotel, všetko za účelom riadneho odovzdania výhry výhercovi podľa čl. 6 ods. 
1 písm. . f) GDPR. 

- v prípade povinnosti poskytnutia súčinnosti príslušnému finančnému úradu – 
napr. na splnenie zákonnej povinnosti Organizátora vyplývajúcej z ustanovení 

daňových predpisov. 

- v prípade dobrovoľne poskytnutého súhlasu (ktorý môže byť kedykoľvek 
odvolaný a bez toho, aby bol dotknutý súlad spracovania osobných údajov pred 
jeho odvolaním) za účelom zasielania elektronickej (e-mailovej/SMS) 
marketingovej komunikácie súvisiacej s obchodnými aktivitami Organizátora 
(najmä: ponuky, propagačné akcie ) - podľa článku 6 ods. 1 písm. d) GDPR. V 
takom prípade budú osobné údaje spracovávané, pokiaľ nebude poskytnutý 
súhlas odvolaný. 

4. Osobné údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, ako 
aj číslo vstupenky (uvedené v oddiele V. 1. týchto Pravidiel) budú poskytované 

dobrovoľne, keď sa však jedná o údaje nevyhnutné na účasť v Súťaži (ich 
neposkytnutie bráni účasti v Súťaži). V prípade spracovania údajov výhercu 
požadovaných na predloženie vyhlásenia príslušnému finančnému úradu môže 
byť pre splnenie tejto povinností vyžadované aj poskytnutie ďalších osobných 
údajov výhercu. Osobné údaje osoby sprevádzajúce výhercu (osoby pozvané 
výhercom na účasť na cene) v rozsahu: meno, priezvisko sú poskytovanie zo 
strany výhercu, ktorý takú osobu pozve. Také osobné údaje budú spracované 
na základe oprávneného záujmu Organizátora, a to pri kontakte s takou 
osobou pri odovzdaní výhry výhercovi alebo jej organizovaniu (napr. rezervácia 
dopravy či ubytovania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Výherca je povinný 

informovať osobu, ktorá ho bude sprevádzať o všetkých informáciách 
obsiahnutých v tejto časti Pravidiel. 

5. Príjemcami osobných údajov výherca budú: 

a) poverení zamestnanci a spolupracovníci Organizátora; 

mailto:dpo@cinemacity.sk
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b) subjekty, ktoré na základe dohôd o spracovaní osobných údajov poskytujú 
Organizátorovi s tým súvisiace služby, napr. dodávateľskú agentúru (Forum 
Film s.r.o.) pomáhajúcu pri zabezpečovaní / rezervácii ubytovania pre 
výhercov, poskytovateľov IT riešení (softvér, hosting), poskytovateľov 
poradenských alebo právnych služieb; 

c) subjekty, ktoré zaisťujú výhry, tj napr. spoločnosť zodpovedná za zapožičanie 
vozidla, hotel poskytujúci ubytovanie výhercovi a jeho sprievodu či reštaurácie; 

d) subjekty, ktorým bude Organizátor povinný poskytnúť prístup k osobným 
údajom výhercu podľa platnej právnej úpravy (napr. súdy, polícia či 

prokuratúra); 

e) príslušné orgány verejnej moci (napr. finančný úrad v prípade vysporiadania 
ceny) v súvislosti s povinnosťami Organizátora vyplývajúcich z platnej právnej 
úpravy v oblasti povinností Organizátora pri správe dane alebo iných 
verejnoprávnych povinností, pokiaľ bude mať usporiadateľ konkrétne 
povinnosti v tomto ohľade podľa ustanovení daného zákona. 

6. Osobné údaje spracovávané za vyššie uvedenými účelmi budú spracovávané 
do konca Súťaže a potom budú osobné údaje uchovávané najdlhšie po dobu 6 
mesiacov, pokiaľ nebude v rámci plnenia povinností vyplývajúcich 
Organizátorovi z daňových predpisov vyplývať doba dlhšia. 

7. Každý subjekt má právo prístupu k svojim osobným údajom a na ich opravu, 
vymazanie, obmedzenie ich spracovania, právo na prenositeľnosť osobných 
údajov alebo vznášať námietky proti ich spracovaniu, právo kedykoľvek odvolať 
súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť údajov spracovania pred jeho 
odvolaním. - v prípadoch av rozsahu stanovenom GDPR. Subjekt údajov má 
právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ak sa domnieva, že spracovanie jeho 
osobných údajov porušuje ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

8. Osobné údaje účastníkov Súťaže budú spracovávané v súlade so Zásadami 
ochrany osobných údajov Organizátora. V prípade otázok alebo v prípade 

žiadosti, aby Organizátor pozmenil alebo opravil akúkoľvek nepresnosť pri 
osobných údajoch, môže si účastník súťaže prečítať Zásady ochrany osobných 
údajov, ktoré nájde na www.cinemacity.sk/privacy-policy-sk, popr. si vyžiadať 

ďalšie informácie na e-mailovej adrese: info@cinemacity.sk.  

 

VIII. 

Daňové povinnosti 

1. Účastníci Súťaže sú si vedomí, že Výhry prevyšujúce čiastku EUR 350 podliehajú 
podľa zákona o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, zdaneniu 
príjmov fyzických osôb.  

 

 

 



IX. 

Kontakt 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Súťaže je k dispozícii zákaznícka linka Organizátora 
na telefónnom čísle +420 255 742 021 alebo na emailovej adrese info@cinemacity.cz. 

 

V Bratislave dňa 13.9.2022 

 

 

Príloha č. 1 – špecifikácie výhry a doplnenie informácií  

 

Výherný balík pre 2 dospelé osoby: 

• Letenky: spiatočné lety z vybraných hlavných letísk v blízkosti víťazov z Bulharska, Českej republiky, 

Maďarska, Izraela, Talianska, Poľska, Portugalska, Rumunska alebo Slovenska na španielsku Mallorcu 

• Transfery: Spiatočný transfer z letiska na Malorku 

• Ubytovanie: ubytovanie v hoteli na 3 noci na Malorke (4* min. hodnotenie) na základe zdieľania 

dvojlôžkovej izby s dennými raňajkami 

• Súkromný prenájom člnu s vlastným pohonom: (2 hodiny) zahŕňa vybavenie na šnorchlovanie 

• Večera v špičkovej reštaurácii na Malorke: poskytovaná v hodnote 150 EUR vr. spropitné 

 

PODMIENKY: 

Ekonomické lety z vybraných veľkých medzinárodných letísk v blízkosti víťazov z Bulharska, Českej 

republiky, Maďarska, Izraela, Talianska, Poľska, Portugalska, Rumunska alebo Slovenska vrátane 

všetkých príslušných letiskových daní, poplatkov a ciel); Výhercovia zo Slovenska môžu byť požiadaní, 

aby odleteli z Viedne v Rakúsku, v závislosti od trasy; Lety môžu byť nepriame a nie všetky trasy budú 

dostupné; Itinerár letu vyberie poskytovateľ ceny podľa vlastného uváženia; Aspoň jedna cestujúca 

osoba musí byť staršia ako 18 rokov; ubytovanie je založené na 2 dospelých, ktorí zdieľajú dvojlôžkovú 

izbu v hoteli so 4-hviezdičkovým hodnotením na Malorke v Španielsku; na zaručenie vašej izby pri 

registrácii môže byť potrebná platná kreditná alebo debetná karta; pobyt musí zahŕňať sobotnú noc; 

cena nezahŕňa vnútroštátne pozemné transfery, jedlá a nápoje, výlety, atrakcie, procedúry, víza, osobné 

výdavky a čokoľvek, čo nie je výslovne uvedené v balíku cien; všetky prvky ceny závisia od dostupnosti; 

ak nie sú k dispozícii, môžu byť ponúkané zážitky a predmety podobného charakteru a hodnoty; 

ubytovanie vyberie poskytovateľ ceny podľa vlastného uváženia; Výherné balíčky pre 2 osoby sú až pre 

dvoch dospelých, ktorí musia cestovať v rovnakom čase s rovnakým itinerárom; víťazi musia kontaktovať 

poskytovateľa cien s tromi preferovanými dátumami cesty v troch samostatných mesiacoch najneskôr 

šesť týždňov pred odletom; po rezervácii nie je možné cenu zmeniť ani zrušiť; cena je nevratná a 

neprenosná; nie je k dispozícii žiadna hotovostná alternatíva; všetci cestujúci budú potrebovať cestovný 

pas platný najmenej 6 mesiacov v deň cesty; akékoľvek potrebné víza alebo poistenie sú 

zodpovednosťou víťaza a hostí; cenu nie je možné prevziať počas mesiacov júl a august alebo počas 

Vianoc, Nového roka alebo štátnych sviatkov v krajine odletu alebo príletu; cena je platná 12 mesiacov 

od dátumu oznámenia o výhre a všetky cesty musia byť dokončené v tomto čase; ak sa výherca rozhodne 

nevyužiť alebo nemôže použiť časť výhry, výhercovi prepadne táto časť výherného balíka; Prehliadka 

loďou nie je bezbariérová, prehliadka sa neodporúča tehotným; Večera v uvedenej reštaurácii je 

mailto:info@cinemacity.cz


poskytovaná v hodnote 150 € vrátane sprepitného; Všetky zájazdy a zážitky budú vedené v španielčine 

alebo angličtine; Cena musí byť prevzatá v súlade s vládnymi pokynmi a pravidlami a obmedzeniami 

COVID-19 platnými v čase cesty, za usporiadanie a dodatočné náklady na testovanie na COVID-19, 

karanténne ubytovanie alebo čokoľvek iné, čo môže byť potrebné, zodpovedá výlučne víťaz a hosť; 

Poskytovateľom ceny je Element London Ltd. So všetkými osobnými údajmi, ktoré výherca odošle 

Poskytovateľovi cien, sa bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov 

Poskytovateľa cien, ktoré sú dostupné na: https://element-london.com/element-london-privacy -

policy-travel-english/ 


