
Pravidla losování 2 vstupenek do Disneylandu 

1. Pořadatel losování 

1.1 Pořadatelem losování pořádané pod názvem „2 vstupenky do Disneylandu“ (dále jen 
„losování“) je Nadační Fond Mezinárodní Fórum Mládeže, se sídlem Tatarkova 733/2, 149 
00 Praha 4, IČO: 289 59 566, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze oddíl N. vložka 760 (dále jako „pořadatel“) 
1.2 Losování není pořádána ve spolupráci se společnostmi Instagram, Facebook, DIVADLO 
BROADWAY a. s., Ticketstream s.r.o. 

2. Doba losování 

2.1 Losování projde v termínu od 18:30 do 20:00, 07. 05. 2019.  

3. Účastníci losování 

3.1 Losování se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své 
podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 
let (dále jen nebo „účastník“). Účastníci mladší 18 let se mohou losování zúčastnit jen se 
souhlasem svého zákonného zástupce. Z losování jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti 
pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2 Výhercem losování může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky a 
splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Výherce je povinen doručit pořadatelovi 
potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu 
předání.   

4. Pravidla losování 

4.1 Losování se zúčastní lidé, kteří buď zakoupili on-line, nebo si rezervovali online 2 nebo 
více vstupenek na výstavu Rozkvetlé Čechy (dále jen „Vstupenky“), která se bude konat dne 
05.07.2019, od 17:00 do 20:00, na adrese Na Příkopě 988/31, Praha 1, PSČ: 110 00, v divadle 
Broadwey. Nezáleží na tom, jakou věkovou kategorii vstupenky jsou. 
 
4.2 Vstupenky musí být zakoupeny nebo rezervovány do 12:00 6. Května 2019 pouze od  

•   DIVADLO BROADWAY, a.s., odkazem http://www.divadlo-broadway.cz/program 
 

•   nebo od Ticketstream s.r.o., odkazem 
https://www.ticketstream.cz/tsp/ts1website/vstupenky/rozkvetle-cechy-divadlo-
broadway-praha-1075697 

 
4.3 Bude sestaven seznam účastníků, kteří splnili podmínky 4.1 a 4.2. Účastník bude v tomto 
seznamu účastníků označen číslem v chronologii nákupu nebo rezervace (dále jen „Číslo v 
seznamu“) a podepsán údaji, které uvedl při rezervaci nebo nákupu vstupenek. 
 
4.4 Výherce bude vybrán veřejně během výstavy Rozkvetlé Čechy. Výherce obdrží výhru 
popsanou v bodě 5.1. 



 
4.5 Metoda výběru výherce: každé číslo v seznamu bude aplikováno jednou na malý objekt. 
Dále budou všechny tyto objekty umístěny v jednom kontejneru. Moderátor výstavy opatrně 
promíchá a vytáhne 1 objekt. Vítězem bude účastník, jehož číslo v seznamu účastníků 
odpovídá číslu na obdrženém objektu. 

5. Výhry, podmínky získání výher  

5.1 Do losování byla vložena výhra:  

• poukaz pro 2 osoby do Disneylandu v Paříži 3. Června 2019 (dále jen „výhra“)  
 
5.2 Výherce bude vyhlášen a pozván na pódium. Pokud se výherce neobjeví do 30 vteřin, 
pořadatel může znovu provést postup pro výběr výherce z bodu 4.5. 
5.3 Aby mohl výherce získat cenu, musí pořadatele ohlásit své kontaktní údaje (jméno, 
příjmení, poštovní adresa, datum narození a telefonní číslo).  
5.4 Pořadatel je oprávněn zveřejnit údaje, které výherce zadal při rezervaci nebo nákupu 
vstupenek, jméno, příjmení, a fotografii výherce během výstavy Rozkvetlé Čechy, na svých 
profilech na sociálních sítích a webových stránkách.  

6. Závěrečná ustanovení  

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci losování a 
má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech losování včetně jejího ukončení.  O 
jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si 
vyhrazuje právo bez náhrady losování zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit 
nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k 
dispozici platné a úplné podmínky.  

6.2 Účastí v losování vyjadřuje souhlas účastníka s těmito pravidly a poskytuje pořadateli 
dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – uvedené při rezervaci nebo 
nákupu vstupenek, jméno, příjmení a dalších údajů, které budou získány v rámci losování 
(dále jen „údaje“), pro účely organizace losování po dobu 100 dní od udělení souhlasu. 
Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; neposkytnutí nebo 
odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má 
právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění 
vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a 
další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách 
http://www.children-festivals.com/podminky-a-soukromi/?lang=cs 

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. 
Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.  

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 20. 03. 2019.  

 


