
Pravidla soutěže
„Vyhlídkový let“

(dále jen „soutěž").

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je POST BELLUM, z. ú., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady,
120 00 Praha 2, IČO: 265 48 526, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem
v Praze sp. zn. U 920 (dále jen „pořadatel“).

2. Zajištění cen v soutěži
Ceny zajišťuje společnost DSA a.s., se sídlem Mladoboleslavská 1085, 197 00 Praha 9 –
Kbely, IČO: 632 16 744; DIČ: CZ 632 16 744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. B 11051 (dále jen „poskytovatel“).

3. Termín a místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat v termínu od 1.7.2022 do 31.8.2022 včetně (dále jen „doba konání
soutěže“) v Institutu Paměti národa Pardubice (adresa: Machoňova pasáž, třída Míru 60,
530 02 Pardubice).
Soutěž bude probíhat ve 2 kolech, přičemž každé kolo bude mít jednoho výherce:
1. kolo: 1. - 31. července 2022
2. kolo: 1. - 31. srpna 2022

4. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 12 let, s adresou
pro doručování na území České republiky, jež navštívila výstavu Za Československo
v Institutu Paměti národa Pardubice (dále jen „výstava“) a jež bezprostředně po ukončení
návštěvy výstavy vyplní přihlášku do soutěže, ve které uvede úplné a pravdivé osobní údaje
(dále jen „přihláška“) (dále jen „soutěžící“). Vyplněním přihlášky soutěžící prohlašují, že
souhlasí s těmito pravidly soutěže. Účastník se může soutěže zúčastnit vícekrát, vždy však
pouze bezprostředně po ukončení návštěvy výstavy. Účastník je oprávněn vyplnit po
ukončení návštěvy výstavy vždy jen jednu přihlášku.
Osoba mladší 18 let vyplněním přihlášky potvrzuje, že má k účasti v soutěži souhlas svého
zákonného zástupce, a tento je povinna na vyžádání pořadateli doložit (v případě výherce
nejpozději před předáním výhry). Pokud tento souhlas osoba mladší 18 let do 3 pracovních
dní od výzvy pořadatele nepředloží, bude ze soutěže vyřazena.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele nebo osoby v obdobném vztahu k
pořadateli, jakož i osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžícího, který nesplnil či porušil soutěžní
podmínky. Stejně tak bude soutěžící vyřazen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít
důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání nebo pokusu o něj ze
strany některého soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry.
Není podstatné, zda k takovému jednání nebo pokusu o něj došlo s vědomím či bez vědomí
soutěžícího.
Účast v soutěži je bezplatná.

5. Princip soutěže
Přihláška obsahuje kromě kolonek k vyplnění příslušných osobních údajů tři soutěžní otázky.
Výhercem se vždy může stát pouze soutěžící, který správně zodpoví všechny tři soutěžní
otázky.



Výhercem v jednotlivém kole soutěže se stane 50. soutěžící daného kola, který vyplnil
přihlášku, a který zároveň zodpověděl správně všechny soutěžní otázky. Pokud padesátý
soutěžící nevyplnil všechny soutěžní otázky či je nevyplnil správně, bude jako výherce
vybrán první následující soutěžící, který řádně vyplnil přihlášku a zároveň vyplnil všechny
soutěžní otázky správně.

6. Výhry v soutěži
Výhrou v soutěži je vyhlídkový let z letiště v Hradci Králové. V každém kole soutěže bude
určen jeden výherce, který získá jeden vyhlídkový let.
Do tří pracovních dnů od konce každého kola soutěže, vyhodnotí pořadatel výsledek
soutěže a vyrozumí výherce na e-mailové adrese, kterou uvedl v přihlášce. Pokud výherce
nezareaguje na oznámení pořadatele o výhře a nespojí se s ním do 7 pracovních dní od
doručení prvního oznámení o výhře a výhru nepřijme, bude výherce nahrazen dalším
soutěžícím v pořadí (výhra tedy bude přidělena prvnímu následujícímu soutěžícímu, jenž
splnil podmínky pro výhru, dle čl. 5). Pořadatel je dále oprávněn nahradit výherce
následujícím soutěžícím, který zodpověděl správně všechny otázky, pokud výherce mladší
18 let nepředloží souhlas zákonného zástupce s účastí v soutěži dle odst. 4 těchto
podmínek. Výherci nejsou povinni výhru přijmout, v takovém případě je výherce nahrazen
prvním následujícím soutěžícím, jenž splnil podmínky pro výhru dle čl. 5.
Na konkrétním termínu vyhlídkového letu se výherce domluví s kontaktní osobou ze strany
poskytovatele výhry.
Výhru nelze vyměnit, nahradit ani směnit za finanční či jinou náhradu. Právo na výhru nelze
převést na jinou osobu.

7. Zpracování osobních údajů
Vyplněním přihlášky soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje poskytnuté pořadateli v
souvislosti s účastí v soutěži, budou zpracovány pořadatelem, jakožto správcem osobních
údajů. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová
adresa, telefonní číslo, město bydliště.
Osobní údaje soutěžících budou zpracovány zejména za účelem řádného uskutečnění
soutěže, jejího vyhodnocení a vyhlášení, a to na základě plnění smluvního vztahu, který
vzniká mezi pořadatelem a soutěžícím. Pořadatel může navíc příležitostně použít osobní
údaje také pro následující účely: 1) za účelem pozvání některý z soutěžících na vybrané
akce pořádané pořadatelem, které pořadatel považuje za přínosné pro soutěžící; 2) za
účelem vývoje a publikace marketingových materiálů vztahujících se k soutěži a obdobným
akcím pořádnými pořadatelem. V přihlášce do soutěže soutěžící uděluje souhlas i se
zasíláním newsletterů. Bude-li si soutěžící přát zrušit odebírání marketingových materiálů
pořadatele, které se netýkají soutěže, může souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím
příslušného odkazu v obdrženém newsletteru.
Poskytnuté údaje budou uchovávány a zpracovány pouze po dobu trvání smluvního vztahu
(účasti v soutěži) - zahrnuje interval od okamžiku uzavření smluvního vztahu do úplného
splnění všech práv a povinností ze smluvního vztahu.
Poskytnutí osobních údajů a ověření jejich správnosti a pravdivosti je smluvním požadavkem
pořadatele a podmínkou účasti v soutěži. Účastník není povinen osobní údaje poskytnout,
ale v případě neposkytnutí osobních údajů se nemůže soutěže zúčastnit. Poskytnuté údaje
nebudou předávány jinému správci ani nebudou předány mimo území EU.



8. Zpracování osobních údajů výherce
Soutěžící tímto dává pro případ, že by se stal výhercem této soutěže, souhlas se
zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení v médiích (vč. internetu),
zejména na sociálních sítích pořadatele a poskytovatele. Zároveň tímto soutěžící pro případ,
že by se stal výhercem, poskytuje pořadateli a poskytovateli souhlas podle § 84 a § 85
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k zachycení a rozšiřování své podoby, zejména
pokud se jedná o užití fotografie zaslané účastníkem nebo pořízené pořadatelem či pořízení
/ zveřejnění zvukového či zvukově-obrazového záznamu v médiích (vč. internetu)
pořadatelem a/nebo poskytovatelem časově i místně neomezeně, přičemž tyto
fotografie/záznamy budou vždy použity pouze k propagaci poskytovatele a pořadatele
v souvislosti se soutěží.
Souhlas podle tohoto odstavce bude udělen na dobu 10 let od oznámení výhry. Poskytnutí
tohoto souhlasu je dobrovolné, je však podmínkou obdržení výhry, pokud výherce takový
souhlas odmítne udělit, bude jako výherce nahrazen následujícím soutěžícím.
Pokud je tento souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly osobní údaje podle těchto pravidel
zveřejněny, nelze se vůči pořadateli či poskytovateli domáhat odstranění zveřejnění, které již
není v jejich dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od
pořadatele).
Pro získání informací týkajících se bezpečnosti a ochrany osobních údajů, postupu jejich
užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může soutěžící kontaktovat pořadatele na
adrese: pametnaroda@postbellum.cz.

9. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit,
prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a
pravidlech soutěže, bude změna pravidel zveřejněna na internetových stránkách pořadatele
https://institut.pametnaroda.cz/soutez-vyhlidkovy-let/.
Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
Soutěž a vztahy mezi účastníky a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.

V Praze 30.6.2022
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