
Oficiální pravidla a podmínky soutěže 

1. Vyhlašovatel soutěže 
1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost MAX Store 2020 s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38727, IČ: 293 96 395, DIČ: CZ 293 96 395.  

(dále jen „vyhlašovatel“). 
 
2. Doba trvání soutěže 
2.1. Doba trvání soutěže je stanovena vždy v textu předmětné soutěže. 
 
3. Podmínky účasti 
3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a 
doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící"). 
 
3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a jim blízké osoby. 
 
3.3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na webu guide-travel.cz, označení 
odpovědi na soutěžní otázku a její odeslání. 
 
3.4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže. 
 
3.5. Vítězem soutěže se stává soutěžící, který jako první odpoví správně na soutěžní otázku. 
 
3.6. Vyhlašovatel do 5 dnů od doby ukončení soutěže zveřejní na soutěžní stránce počet 
správných a počet špatných odpovědí na soutěžní otázku a datum a přesný čas vítězné 
správné odpovědi. Zároveň zašle na registrační e-mailovou adresu vítězného soutěžícího 
sdělení o vítězství  v soutěži a požádá ho o zaslání poštovní adresy, na kterou má být 
doručena cena. V případě, že vítězný soutěžící adresu pro doručení ceny nezašle, cena 
propadá.  
 
3.7. Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže. 
 
4. Cena pro výherce 
 
4.1. Cena pro vítěze je vždy specifikovaná na příslušné soutěžní stránce. 
 
4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby. 
 
4.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně 
poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli. 
 
5. Osobní údaje 
 
5.1. Osobní údaje vítězných soutěžících nebudou dále předávány třetím osobám. 
 



5.2. Pokud vítězný soutěžící dá vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál 
příjmení a obce, v níž má bydliště, může vyhlašovatel tyto údaje zveřejnit současně se 
zveřejněním výsledku soutěže dle bodu 3. 6. těchto pravidel. 
 
6. Závěrečná ustanovení 
 
6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. 
 
6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná 
plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 
 
6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je 
dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele. 
 
6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech 
souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, 
pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího 
ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel 
soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání 
nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího. 
 
 


