
PRAVIDLA AKCE 
 
 
 

„Vyhrajte exkluzivní rodinný víkend ve Špindlerově Mlýně“  
pro držitele kreditních karet Mastercard, vydaných společností 
Česká spořitelna, a. s., účastníky věrnostního programu 
Mastercard Priceless Specials 
 
 
 
1.   Tento dokument stanovuje pravidla propagační akce “Vyhrajte exkluzivní rodinný víkend ve Špindlerově 

Mlýně“ (dále jen „Akce“) a doplňuje dokument „Věrnostní program Mastercard Priceless Specials; 
Podmínky programu – Česká republika“, který je zveřejněn na webových stránkách Programu 
www.pricelessspecials.cz (dále jen „Program“). 

 
2.   Tato Akce je určena výlučně pro fyzické osoby – držitele kreditních karet Mastercard, vydaných 

společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, spisová 
značka B 1171 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Česká spořitelna“). 

 
3.   Organizátorem Akce je společnost McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL 

ADVERTISING AGENCY, se sídlem Riegrovy sady 28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 17046041, 
spisová značka C 2080 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Organizátor“). Pořadatelem akce 
je společnost Mastercard Europe SA, B-1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 198A, Belgické 
království, Registrační číslo: 0448.038.446, zastoupená na území České republiky pobočkou Mastercard 
Europe SA, organizační složka, se sídlem: Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
IČ: 69345724 (dále jen „Pořadatel“). 

 
4.   Akce probíhá ve dnech 1. listopadu až 10. prosince 2018. 
 
5.   Do Akce se zapojí každý držitel kreditní karty Mastercard, vydané Českou spořitelnou, který (i) již je 

členem Programu a má v něm řádně registrovanou a ověřenou tuto svojí kartu (včetně držitelů karet, 
které jsou do Programu zahrnuty automaticky), a nebo který do 10. prosince 2018 řádně nově 
zaregistruje tuto svojí kartu do Programu, ověří jí postupem v Programu uvedeným (včetně karet, které 
jsou do Programu zahrnuty automaticky), a který (ii) uhradí jejím prostřednictvím nejméně jeden nákup 
u jakéhokoliv obchodníka Programu v době od 1. listopadu do 10. prosince 2018. Účast na soutěži je 
možné odmítnout e-mailem na adrese csas@csas.cz (v předmětu prosíme uvést „Soutěž Priceless 
Specials“). 

 
6.   Dne 20. prosince 2018 bude Organizátorem vylosováno 14 účastníků, kteří mohou získat následující 

výhry:  
      – 1. až 4. výherce obdrží tuto výhru: balíček pro celou rodinu – víkendové ubytování v rodinném 

apartmánu (až 2 dospělí a 2 děti) v Hotelu Bedřiška ve Špindlerově Mlýně se snídaní a večeří, parking, 
fast track skipasy pro celou rodinu (až 4 osoby) do Skiareálu Špindlerův Mlýn, půjčení lyžařské výbavy. 
Tuto výhru je možné realizovat v těchto termínech: 1. a 2. vylosovaný 18.– 20. ledna 2019 a 3. a 4. 
vylosovaný 25.–27. ledna 2019. 

      – 5. až 14. výherce obdrží tuto výhru: balíček pro celou rodinu – jednodenní fast track skipasy pro celou 
rodinu (až 4 osoby) do Skiareálu Špindlerův Mlýn. Tuto výhru je možné využít v termínu od převzetí 
výhry do 31. března 2019; volba přesného termínu čerpání výhry (platnosti jednodenních skipasů) je 
na výherci. 

Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171



7.   Vylosování provede náhodným tahem losovací komise, jmenovaná Organizátorem. V případě, že bude 
vybrána tzv. dodatková karta, je vylosovaným účastníkem majitel kartového účtu, ke kterému je 
dodatková karta vydána. 

 
8.   V případě vylosování bude účastník informován nejpozději do 10. 1. 2019. Vylosovaný účastník bude 

kontaktován Českou spořitelnou s využitím jeho kontaktních údajů, evidovaných Českou spořitelnou. 
Nebude-li účastník reagovat na zprávu o výhře ani na třetí pokus, jeho nárok na výhru propadá 
a Organizátor vylosuje náhradního výherce. Výhra bude výherci předána po dohodě osobně nebo 
zaslána poštou. Organizátor neodpovídá za funkčnost doručování zpráv či výher. 

 
9.   Výhercem se vylosovaný účastník stává, pokud výhru přijme. Součástí výhry je pořízení a přiměřené 

propagační využití fotografií či jiných záznamů ze slavnostního předání výhry. Výherce bude dále 
požádán o účast na případných propagačních akcích Programu a České spořitelny spojených s touto 
Akcí, tato účast ale již není povinnou součástí výhry. Pokud vylosovaný účastník výhru nepřijme, může 
Organizátor zopakovat losování a popsaným postupem vybrat jiného výherce. 

 
10. Výhry nejsou právně vymahatelné. Přesná specifikace výhry nad rámec podrobností uvedených 

v odstavci 6 náleží výlučně Organizátorovi. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních 
materiálech mají jen ilustrativní povahu. 

 
11.  Čerpání jakékoliv výhry se děje na vlastní riziko výherce a jím případně určených dalších osob, které 

budou spolu s ním výhru čerpat, kteří jsou také povinni sami odpovědně zvážit a respektovat svojí 
zdravotní i jinou způsobilost k čerpání výhry s ohledem na její povahu.  

 
12. Organizátor je oprávněn v případě porušení těchto pravidel účastníkem či narušení její férovosti jej 

z Akce vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora 
o takovém opatření je konečné. 

 
13. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor není vůči 

účastníkům Akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto 
pravidlech. 

 
14. Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, a dále zaměstnanci Organizátora, Pořadatele a REMY 

GASTRO s.r.o. (provozovatel Hotelu Bedřiška) ani jejich rodinní příslušníci či jiné osoby blízké. 
 
15. Organizátor při pořádání této Akce zpracovává pouze anonymizované údaje. Zpracování osobních údajů 

výherce pro účely Akce je založeno na souhlasu uděleném účastníkem České spořitelně, a.s. 
Organizátor, Pořadatel a Česká spořitelna prohlašují, že jsou si vědomi povinností týkajících se ochrany 
osobních údajů spojených s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a že na 
jejich straně existují pravidla a opatření k jejich ochraně (vč. nezbytné doby jejich zpracování pro potřeby 
soutěže Akce). 

 
16. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si 

vyhrazuje právo bez náhrady Akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo 
doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách 
Programu, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.


