
Soutěž  
 
“Ceny pod širákem”  
 
Úplná pravidla 
 
 • Pořadatel: Kemp Ranč Bystřička s.r.o., se sídlem Bystřička ev.č. 270, 756 24,  zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka18993 
, IČ: 25818295 (dále jen „pořadatel“).  
 
Společnost je současně i organizátorem soutěže. 
 

1. Doba trvání a místo konání soutěže 
 
1.1. Soutěžní akce s názvem Ceny pod širákem (dále jen jako „soutěž“) bude 

realizována v termínu od 1.6.2019 00:00:00 hod. do 31.8.2019 23:59:59 hod. 
(dále též „doba trvání soutěže“) v kempech Kemp ranč Bystřička. 
 
 

2. Podmínky účasti: 
 
2.1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým 

bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské 
republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). 
 

2.2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném 
poměru k organizátorovi, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i 
osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č.89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

 
 

2.3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s 
pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní 
některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, 
které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém 
případě propadá organizátorovi soutěže. 
 

2.4. Účastník soutěže bude vyloučen také v případě, že organizátor 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. 
 
 

3. Soutěžní produkt 
 



3.1. Soutěž se vztahuje na ubytování soutěžících v areálu Kemp Ranč Bystřička 
s vlastním stanem na stanových loukách.  
 
Dále jen („soutěžní produkt“). 
 

4. Mechanika 
 
4.1. Soutěže se může účastnit ten, kdo v době konání soutěže se v místě konání 

soutěže ubytuje ve stanu v libovolném počtu lidí a velikosti stanu. Soutěže se 
účastní pouze jeden ubytovaný na stan, nikoliv více z jednoho stanu.  
 

4.2. Do soutěže se soutěžící zapojí tak, že při registraci a platbě za ubytovací služby 
na recepci v areálu vyplní formulář, jimž se zaregistruje do soutěže. V rámci 
registračního formuláře je soutěžící povinen vyplnit pravdivé kontaktní údaje na 
sebe v rozsahu své e-mailové adresy, telefonního čísla, jména, příjmení. 

 
 

4.3. Soutěžící budou v soutěži identifikování mimo jiné prostřednictvím e-mailové 
adresy.  
 

4.4. Každý soutěžící se může zaregistrovat do soutěže pouze jednou, opakované 
registrace nejsou povoleny. 

 
 

4.5. Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která se ubytovala 
v areálu Kemp Ranč Bystřička a vyplnila registrační formulář. Takový soutěžící 
musí současně oprávněně užívat e-mailovou adresu, kterou vyplnil do 
registračního formuláře. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží 
na soutěžícím. 
 

4.6. Pokud účastník soutěže při registraci do soutěže uvede nesprávné kontaktní 
údaje, zaniká mu tak nárok na výhru. 
 
 

5. Výhry: 
 
5.1. V soutěži se hraje o následující věcné výhry: 

 
- Hlavní – stan Darwin 2 
- Druhá – poukaz na ubytování pro dvě osoby na dvě noci v Kemp Ranč 

Bystřička 
- Třetí – spacák Frisco Mummy 
- Čtvrtá – čelovka Coleman 

 
5.2. Celkem je tedy do soutěže vloženo …..Všechny výhry jsou společné pro 

soutěžící z České republiky i Slovenské republiky. 
 



5.3. Výhry budou všem výhercům předány osobně nebo zaslány na jimi uvedenou 
adresu, a to nejpozději do 60 dnů od ukončení soutěže. 

 
6. Určení výherců 

 
6.1. Po skončení soutěže proběhne ze všech soutěžících, kteří se platně registrovali 

do soutěže, slosování, v němž budou určení výherci všech výher určených pro 
danou soutěž (viz odst. 5.1.). 
 

6.2. Výhercem jakékoliv výhry může být pouze ten soutěžící, který řádně splní 
všechny podmínky Soutěže. 

 
 

6.3. Výherci budou o své výhře informování tak, že obdrží následující den po 
losování e-mail s odpovídající informací, popřípadě telefonickým hovorem. 
Výherci výher budou současně požádání, kam si přejí tuto výhru zaslat, výherci 
jsou povinni tuto informaci organizátorovi sdělit požadovaným způsobem vždy 
nejpozději do 14 dnů od obdržení informačního e-mailu, v opačném případě jejich 
výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 
 

7. Zpracování osobních údajů 
 

7.1. Zapojením do soutěže, tedy vyplněním registračního formuláře na recepci 
Kemp Ranč Bystřička vyjadřuje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů 
v rozsahu registračního formuláře, tedy e-mailové adresy, telefonního čísla, 
jména a příjmení. Výherci výher rovněž udělují souhlas se zpracováním adresy 
(ulice a čísla popisného, města a poštovního směrovacího čísla), na kterou si přejí 
tuto výhru zaslat (viz odst. 6.3). Uvedené osobní údaje budou užity za účelem 
identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, 
organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům a ověření dodržování 
pravidel soutěže. 
 

7.2. Osobní údaje soutěžících mohou být bez souhlasu soutěžících zpracovávány 
pro účely oprávněných zájmů pořadatele této soutěže, zejména za účelem 
případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech 
v souvislosti a organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními 
orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže. 
 

7.3. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, 
avšak je nezbytnou podmínkou pro získání výher v této soutěži, neboť pro zaslání 
výhry je nezbytně nutné, aby soutěžící souhlasili s poskytnutím jejich osobních 
údajů v požadovaném rozsahu. Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo 
se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. Souhlas se zpracováním 
poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to 
mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na 
výhru. Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním 
poskytnutých osobních údajů pro účely zveřejnění v seznamu výherců, resp. 



souhlas odvolá, nebude mít žádný negativní dopad na účast účastníka v soutěži. 
Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit 
následující způsobem: e-mailem na adresu bystricka.kemp@gmail.com. Odvolání 
souhlasů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních 
titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této 
soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání 
práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací 
této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti 
s pořádáním této soutěže. 
 

7.4. Doba zpracování je doba trvánís outěže a dále po dobu do rozdání všech výher 
výhercům, resp. Propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel 
zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno 
zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních 
soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a 
případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních 
vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže. 

 
7.5. Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Údaje 

poskytnuté soutěžícími mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto 
zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za 
stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské 
společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. 

 
7.6. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu bystricka.kemp@gmail.com. 

V případě pochybností o dodržování C2 práv se může soutěžící obrátit na 
pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto 
pravidel nebo na e-mailu bystricka.kemp@gmail.com. Na tomto e-mailu může 
soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým 
orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat 
stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení 
příslušných právních předpisů. 

 
7.7. Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži 

práva dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679, 
též GDPR), tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k osobním 
údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních 
údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, 
kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, 
aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy 
zpracování osobních údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz osobních 
údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již 
osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz 
osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro 
které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj 
souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že 



osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí 
být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo 
na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je 
nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí 
účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých 
údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty 
nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném 
na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora či ostatních soutěžících 
v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování 
založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky 
nebo se jej obdobně významně dotýkalo. 
 

8. Obecná ustanovení 
 
8.1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a 

zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 
 

8.2. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a 
závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která 
případně soutěžícímu nebo třetí osobně vznikne v souvislosti s užíváním výhry. 

 
8.3. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. 

Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na 
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. 
Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani organizátor soutěže 
žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat u pořadatele ani u 
organizátora. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u 
dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. 

 
8.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s 

pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou pořadatelem 
vyloučeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzenísplnění či nesplnění 
podmínek stanovených pro účast v soutěži a pro získání výher v soutěži. Pořadatel 
je oprávněn podmínky pro účast v soutěži kdykoliv zkontrolovat. I pokud taková 
osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých 
informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v 
takových případech propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o 
jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen také zejména, nikoliv však 
výlučně, 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. Pořadatel 
rozhoduje s konečnou platností a dle vlastního uvážení také o všech ostatních 
případných sporech a otázkách spojených s touto soutěží. 

 
8.5. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného 

typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu 
výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s 



pravidly soutěže. Pořadatel ani organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli 
újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži. 

 
8.6. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti 

s účastí v této soutěži. Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv. 
 
8.7. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů 

týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních 
materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel. 

 
8.8. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, odložit přerušit nebo bez náhrady 

zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a 
pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku. 

 
8.9. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách 

www.kemp-bystricka.cz a na recepci v areálu Kemp Ranč Bystřička. 
 

 
 
 
V Bystřičce dne 22.5.2019 


