
PRAVIDLA AKCE 
 
 
 

„Vyhrajte zájezd do Disneylandu s Priceless Specials“pro 
klienty České spořitelny, a.s., účastníky věrnostního programu 
Mastercard® Priceless Specials – Česká republika  
 
 
 
1. Tento dokument stanoví pravidla akce „Vyhrajte zájezd do Disneylandu s Priceless Specials“ (dále jen „Akce“) 

a doplňuje Podmínky Věrnostního programu Mastercard® Priceless Specials – Česká republika, které jsou 
zveřejněny 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“). 

 
4. Akce probíhá ve dnech 1. září 2018 až 30. září 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 nebo držitel karty, která byla do Programu 
zahrnuta automaticky, anebo který do 30. září 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. září 2018 do 30. září 
2018. Účast na soutěži je možné odmítnout e-mailem na adrese csas@csas.cz (v předmětu prosíme uvést „Soutěž 
Priceless Specials“). 

 
6. Nejpozději do 13. října 2018 budou Organizátorem vylosováni čtyři účastníci soutěže (výherci). 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.  

 
7. Čtyři vylosovaní výherci získají tyto výhry: 

– První vylosovaný výherce: Zájezd do Disneylandu Paříž v průběhu víkendu od 30. listopadu 2018 do 2. prosince 
2018. Zájezd je pro čtyři osoby a zahrnuje dopravu z místa jejich trvalého bydliště v České republice na letiště 
v Praze a po návratu zpět (v případě nutnosti i přenocování v hotelu v Praze), leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha 
i vyzvednutí na letišti v Paříži a cestu do hotelu a zpět, ubytování se stravou, vstup do zábavního parku Disneyland, 
VIP Fastpass na Disneyland atrakce, voucher na dárkové předměty a Priceless Experience – Oslavu 90. narozenin 
Mickey Mouse. 

– Další tři vylosovaní výherci: Zájezd do Disneylandu Paříž. Zájezd je pro čtyři osoby a zahrnuje dopravu z místa 
jejich trvalého bydliště v České republice na letiště v Praze a po návratu zpět (v případě nutnosti i přenocování 
v hotelu v Praze), leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha i vyzvednutí na letišti v Paříži a cestu do hotelu a zpět, 
ubytování se stravou, vstup do zábavního parku Disneyland, VIP Fastpass na Disneyland atrakce a voucher na 
dárkové předměty. Každý výherce této výhry může navrhnout až tři víkendy s termínem do 30. června 2019, kdy by 
chtěl zájezd čerpat, a Organizátor vybere dle provozních možností Disneylandu Paříž jeden z termínů, kdy se 
zájezd tohoto výherce uskuteční.  

 
8. V případě vylosování bude účastník informován nejpozději do 20. října 2018. 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. Organizátor neodpovídá za funkčnost doručování zpráv či výher. 

 

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



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 není povinnou součástí výhry. 
Pokud vylosovaný účastník výhru nepřijme, může Organizátor zopakovat losování a popsaným postupem vybrat 
jiného výherce.  

 
10. Výhry nejsou právně vymahatelné. Případné upřesnění specifikace výhry náleží výlučně Organizátorovi. Veškeré 

popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají jen ilustrativní povahu.  
 
11. 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.   
 
12. 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. Akce se 
nemohou zúčastnit právnické osoby, a dále zaměstnanci Organizátora, jejich rodinní příslušníci či jiné osoby jim 
blízké.  

 
13. Čerpání výhry, tj. účast na zájezdu, se děje na vlastní riziko výherce a jím určených spolucestujících, kteří jsou také 

povinni sami odpovědně zvážit a respektovat svojí zdravotní i jinou způsobilost k účasti na zájezdu. Organizátor sám 
nepořádá zájezd a neodpovídá za jeho průběh, ale pouze uhradí cenu zájezdu ve prospěch výherce u pořadatele 
zájezdu; na čerpání zájezdu se pak vztahují rovněž podmínky pořadatele. 

 
14. Organizátor při pořádání této Akce zpracovává pouze anonymizované údaje. Zpracování osobních údajů výherce pro 

účely převzetí výhry bude založeno na souhlasu uděleném výhercem v samostatné dohodě o svolení k užití 
osobnostních prvků. Správcem osobních údajů výherce je Česká spořitelna.  

 
15. 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.


