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PRAVIDLA SOUTĚŽE o rodinné vstupné do Permonia 

  

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže „PERMON SOUTĚŽ“ (dále také 
jako „soutěž“)  
 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE  

Pořadatelem soutěže je Zábavní park Permonium®, Padochovská 31, 664 12 Oslavany (dále také 
jako „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže"). 

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE, MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE    

Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 5. 2019 do 13. 6. 2019 (takto specifikovaná doba dále 
také jako „doba trvání soutěže“). Soutěž bude probíhat na území České republiky.  

3. ÚČAST V SOUTĚŽI  

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území 
České republiky, která v době trvání soutěže řádně provede registraci do soutěže a splní 
veškeré další podmínky dle těchto pravidel (dále jako „účastník“ či „soutěžící“). 

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené 
podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění 
stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Soutěže se nesmí účastnit osoby, 
které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto 
osobám blízké podle § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze 
soutěže vyloučená osoba, cena jí nenáleží. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeny osoby, které 
jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech. 

4. PRINCIP SOUTĚŽE  

Cenu vyhrává jeden účastník určený losováním dne 14. 6. 2019. Jméno výherce bude 
zveřejněno na webových stránkách www.permonium.cz a facebookovém profilu 
www.facebook.com/permonium. 

5. REGISTRACE DO SOUTĚŽE  

Účast v soutěži vzniká registrací do soutěže, která se provádí výhradně na webové stránce 
www.permonium.cz. Pro registraci do soutěže je nutné řádné vyplnění všech požadovaných 
údajů na soutěžním formuláři. Řádným vyplněním požadovaných údajů v době trvání soutěže a 
splněním všech podmínek dle těchto pravidel se osoba stává účastníkem soutěže. Registrace do 
soutěže musí být provedena v době trvání soutěže. Do soutěže se nelze registrovat vícekrát. 
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6. CENY V SOUTĚŽI  

Cena (výhra) pro výherce je rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let věku) do zábavního 
parku Permonium®. Poukaz lze využít pouze v otevírací době parku, v provozní době pro 
veřejnost. Výhru nelze zaměnit s jinou výhrou, ani proplácet v hotovosti.  

7. POSKYTNUTÍ CEN 

Výherce soutěže bude zveřejněn na www.permonium.cz a www.facebook.com/permonium dne 
14. 6. 2019. Výherce bude kontaktován a výhru si může vyzvednout osobně v zábavním parku 
Permonium®, případně mu bude zaslána. Výherce soutěže, který si výhru nepřevezme, ztrácí na 
výhru nárok.  

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhry nejsou přenositelné na jinou osobu. 
Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno. 

8. OSOBNÍ ÚDAJE  

Účastník svou registrací do soutěže uděluje souhlas se zařazením všech jím vyplněných 
osobních a jiných údajů při registraci, do databáze společnosti a s jejich následným zpracováním 
pro zasílání informativních zpráv o novinkách a akcích pouze zábavního parku Permonium® 
formou emailu.   

Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou, nejpozději do odvolání souhlasu. Účastník bere na 
vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. 
zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně 
kdykoliv na adrese správce odvolat, a že má právo přístupu k osobním údajům. Tento souhlas je 
možno kdykoli opravit, doplnit, zrušit. 

Zásady zpracování osobních údajů v zábavním parku Permonium® jsou k dispozici zde: 
http://www.permonium.cz/wp-content/uploads/2018/07/ML_20180710_Permonium-
GDPR_final.pdf  

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je 
dodržovat. 

Pravidla soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže k dispozici na adrese www.permonium.cz  
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