
 

Úplné znění pravidel soutěže Piloti III 

 

 

Toto úplné znění pravidel soutěže Piloti III je uveřejněno po celou dobu trvání soutěže na webových 
stránkách: www.ergo.cz a je k dispozici k nahlédnutí u pořadatele soutěže. 

  

Pořadatel soutěže se při pořádání soutěže zavazuje dodržovat práva spotřebitele ve smyslu zák.č. 
634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 

I. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je ERGO pojišťovna, a.s., IČO : 618 58 714, se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 
00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2740 (dále jen 
„pořadatel soutěže“) 

II. Název soutěže 

Název soutěže (dále jen soutěž) zní "Piloti III". 

III. Doba trvání soutěže 

Doba trvání soutěže: soutěž bude probíhat na území ČR v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 včetně.      

IV. Účast v soutěži 

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má ve stanoveném 
soutěžním období platné Pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na vypůjčeném letadle 
uzavřené s pořadatelem soutěže, a odpoví správně na soutěžní otázku ve formuláři uvedeném na 
webových stránkách www.ergo.cz. 

V. Výhry a způsob určení výherců 

Určení výherců proběhne slosováním v prostorách pořadatele soutěže komisí pořadatele soutěže 
složené ze tří zaměstnanců.  Výherců bude slosováno celkem 10. 

Pořadatel věnoval do soutěže tyto ceny: 

1. místo: 20ti minutová zkušební výcviková lekce na letounu L-29 

2. – 10. místo: Databáze letišť na rok 2018 

První místo získává první vylosovaný účastník soutěže. 

Pořadatel sděluje zájemcům o účast v soutěži a budoucím účastníkům, že výhry nejsou právně 
vymahatelné.  

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo výherce odmítne výhru převzít, ztrácí právo na 
výhru a výhra bude předána dalšímu soutěžícímu/výherci v pořadí.  

O průběhu slosování bude komisí pořadatele sepsán protokol. 

VI. Kontaktování zúčastněných osob a doručení výhry 

Výherce bude o své výhře vyrozuměn na kontaktech, které uvede ke své osobě, v termínu nejpozději 
do 20.1.2018. Pořadí výherců bude zveřejněno na webu www.ergo.cz. 

Termín předání ceny se uskuteční nejpozději do jednoho měsíce od vyhodnocení. 

Cenu není možné vymáhat právní cestou. Místo ceny nelze požadovat finanční náhradu. 

VII. Vyloučení ze soutěže: 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a obchodní zástupci pořadatele soutěže. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže budou ze 
soutěže vyřazeny.  Pokud se prokáže, že tato osoba se i přes uvedené podmínky stala výhercem, 
výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším postupu. 

http://www.ergo.cz/


 

 

VIII. Práva a povinnosti pořadatele 

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu. Dále má právo 
kdykoliv změnit pravidla této soutěže, včetně doby jejího trvání, či soutěž ukončit v době jejího trvání, 
a to bez udání důvodu a stanovení náhrady. Cena účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících 
nikoliv na straně pořadatele, v případě kdy nebude možné výherce kontaktovat, či mu sdělení o ceně 
oznámit na uvedených kontaktech, propadá ve prospěch pořadatele.  

Pořadatel neodpovídá za neoznámení sdělení o výhře z důvodu změny kontaktů zúčastněné osoby, 
pokud tato změna nebyla řádně a včas prokazatelně oznámena. Dále pořadatel neodpovídá za 
neoznámení sdělení o ceně z důvodu spočívajících na třetí straně.  

Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé osobám zúčastněným na soutěži v souvislosti 
s předáním ceny. 

 IX. Osobní údaje 

Účastí v soutěži dává, osoba na ní zúčastněná, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v 
rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email pro další marketingové účely (tj. nabízení 
produktů a služeb) správce na dobu neurčitou, resp. do odvolání v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem se pro účely této soutěže rozumí ERGO pojišťovna, 
a.s. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby sdělené osobní údaje byly použity v plném 
rozsahu k účelům výše uvedeným. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj 
souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla správce. Odvolání souhlasu je účinné 
okamžikem doručení správci a před ukončením soutěže je jeho následkem vyloučení ze soutěže 
včetně ztráty nároku na cenu, bylo-li odvolání souhlasu doručeno správci před jejím doručením.  

 

Praha, 31. prosince 2016 


