
„Soutěž Fajn lyžák na Klínovci za mega“ 
 
 
Na sociální síti Instagram Fajn rádia, s podporou ve vysílání rozhlasové stanice Fajn rádio bude 
v časovém pásmu mezi 6:00 až 20:00 , v termínu od 6.2.2023 do 3.3.2023 realizováno celkem jedno 
soutěžní kolo o vybrané výhry Pořadatelů soutěže, kterým jsou: 
 
SKIAREÁL KLÍMNOVEC s.r.o.,  se sídlem Belgická 681/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 432 27 
317, DIČ: 43227317, zastoupena Ing. Petrem Zemanem, jednatelem, vedená u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 83209. 
  
SKI KLÍNOVEC s.r.o.,  se sídlem Belgická 681/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 031 85 745 
, DIČ: 03185745, zastoupena Ing. Petrem Zemanem, jednatelem, vedená u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 228467. 
 
Vanpos Invest, s.r.o.,  se sídlem U Kamýku 284/11, Kamýk, 142 00 Praha 4, IČO: 107 94 166 
, DIČ: 10794166, zastoupena Mgr. Martinem Žižkou, jednatelem, vedená u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 348606. 
 
ALPINE PRO, a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 499 70 321 
, DIČ: 49970321, zastoupena Václavem Hrbkem, členem představenstva, vedená u Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 10224 . 
 
O co hrajeme na Instagramu Fajn rádia:  
 
Lyžařský kurs pro 33 osob včetně pedagogického dozoru ve Ski Areálu Klínovec v Krušných horách, a 
to v termínu 19.3.2023 až 24.3.2023. 
Každý z účastníků Fajn lyžáků získá dopravu tam a zpět, ubytování a celodenní stravu v Hotelu a 
Restauraci Pod vlekem (Loučná pod Klínovcem 150), permanentky na vleky na celou dobu kursu, 
sportovní bundu značky Alpine Pro, zapůjčení lyžařského vybavení dle dohody a potřeb výherce, 
lyžařskou nebo snowboardovou školu ve výkových skupinách v časech 09:00-11:40hod a 13:30-15 a 
vstupenku na soukromou Fajn party s moderátory Fajn rádia. 
Vlastním odpovědným organizátorem lyžařského kursu je škola, organizátor soutěže dodává pouze 
hmotné zabezpečení. 
 
Systém hry: 

1. Úkolem soutěžících je pořídit soutěžní fotografii na základě pokynů, které budo umístěny na 
sociální síti Tik Tok Skiareálu Klínovec a webové stránce pořadatele www.klinovec.cz.  

2. Soutěžní fotografii nahrát přes soutěžní formulář, který bude umístěn na webové stránce 
Pořadatele www.fajnradio.cz. 

3. Odborná porota Pořadatele vybere 5 nejkreativnějších soutěžních fotografií, které budou 
zveřejněny v jednotlivých postech na sociální síti Instagram Fajn rádia. 

4. Výhry získávají autoři soutěžní fotografie, který získá nejvyšší počet like a komentářů pod 
příspěvkem se soutěžní fotografií.  
  

Pořadatelé a organizátor: 
Pořadelé 
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.,  se sídlem Belgická 681/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2,  
IČO: 432 27 317, DIČ: 43227317, zastoupena Ing. Petrem Zemanem, jednatelem, vedená u Městského 
soudu v Praze, oddíl C, vložka 83209, která je také přislibujícím a poskytovatelem výher - permanentek. 
 
 
 
 
 



SKI KLÍNOVEC s.r.o.,  se sídlem Belgická 681/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 031 85 745,  
DIČ: 03185745, zastoupena Ing. Petrem Zemanem, jednatelem, vedená u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 228467, která je také přislibujícím a poskytovatelem výher – půjčovny lyžařského 
vybavení a lyžařské školy. 
 
Vanpos Invest, s.r.o.,  se sídlem U Kamýku 284/11, Kamýk, 142 00 Praha 4, IČO: 107 94 166, 
DIČ: 10794166, zastoupena Mgr. Martinem Žižkou, jednatelem, vedená u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 348606, která je také přislibujícím a poskytovatelem výher - ubytování a stravování. 
 
ALPINE PRO, a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 499 70 321,  
DIČ: 49970321, zastoupena Václavem Hrbkem, členem představenstva, vedená u Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 10224, která je také přislibujícím a poskytovatelem výher – sportovních bund. 
 
Organizačním zajištěním hry pověřil pořadatel v rozsahu její prezentace v rozhlasovém vysílání, na 
webových stránkách a sociální síti Instagram až do fáze výběru výherce společnost MEDIA 
MARKETING SERVICES a.s. se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČ: 276 
04 942, DIČ: CZ27604942, zastoupená Davidem Krzokem, členem představenstva, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce číslo 11148. 
Organizátor prohlašuje, že na základě platných smluv, uzavřených s provozovatelem rozhlasové stanice 
Fajn rádio je zcela oprávněn tuto soutěž organizovat a je majitelem rozhlasové stanice a oficiálních 
sociálních účtů (Facebook / Intagram) Fajn rádio.  
 
Podmínky účasti ve hře a předání výher: 
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky starší 18 
let, která navštěvuje jako žák školní zařízení podle školského zákona, dále se soutěže může zúčastnit 
každá osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky mladší 18 let, která navštěvuje jako žák 
školní zařízení, přičemž účast nezletilých osob je podmíněna souhlasem zákonného zástupce. 
Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem 
nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. Z účasti ve hře jsou dále 
vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 420dnů jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané 
nebo organizované ve vysílání stanice Hitrádií. 
Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a pořadatel hry právo bezúplatně 
využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich 
projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez 
omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu. 
Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání 
výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru je nutné osobně 
převzít v sídle organizátora. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce 
výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po 
jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. 
 
Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry: 
Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na 
internetových stránkách www.fajnradio.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře 
projevují vůli být jimi vázáni. 
 
Oprávnění organizátora a pořadatele: 
Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního 
uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv před 
provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny 
(výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib 
učiněn. Je – li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je pořadatel oprávněn odvolat 
příslib jen ze závažných důvodů; v takovém případě je pak pořadatel povinen přiměřeně odškodnit 
toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil. 



Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku a řídí se jeho právní úpravou. 
 
GDPR: 
Pořadatel bude, jakožto správce, zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel hry, a to za 
účelem plnění smluvního vztahu mezi pořadatelem a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka 
ve hře. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním 
základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu 
nezbytném pro realizaci hry, nejdéle po dobu 10let od posledního dne doby hry. Osobní údaje 
výherce/ů bude pořadatel také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci 
pořadatele, jeho výrobků a/nebo služeb a jím pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných 
osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově – obrazových záznamů 
výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatele, a to nejdéle po dobu 10let od 
posledního dne doby hry. Osobní údaje účastníků hry bude pořadatel zpracovávat jak sám, tak tím 
v souladu s požadavky GDPR pověří třetí osobu – organizátora hry. Při splnění podmínek a 
předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se 
zpracováním jejich osobních údajů následující práva: (i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké 
jeho osobní údaje pořadatel zpracovává; (ii) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních 
údajů; (iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů; (iv) právo na omezení zpracování 
osobních údajů; (v) právo na přenositelnost osobních údajů. Účastníci hry jsou oprávněni se obrátit 
se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Výše 
uvedená práva mohou účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích, 
příp. na e–mailových adresách info@klinovec.cz, info@podvlekem-klinovec.cz, gdpr@alpinepro.cz, 
nebo se mohou obrátit na osobu u pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a 
to prostřednictvím e–mailových adres: info@klinovec.cz, info@podvlekem-klinovec.cz, 
gdpr@alpinepro.cz. 
 


