Vyhraj vyhlídkový let a poznej Prahu 14 ze vzduchu!
Praha 14 letos slaví 25 let od svého založení. A to je třeba pořádně oslavit. Třeba netradiční
soutěží o vyhlídkový let. Co se bude dít a co musíte udělat, abyste vyhráli? Přečtěte si pozorně
pravidla soutěže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
O co se soutěží?
Během září 2019 Organizátor soutěže na různá místa v Praze 14 postupně schová celkem 25
voucherů (poukazů) na vyhlídkové lety pro maximálně dvě osoby. Létat se bude nad Prahou
14, výherci tak poznají městskou část nejen ze země, ale i ze vzduchu. Vyhlídkový let vyhraje
ten, kdo vyluští indicii, jako první nalezne poukaz a splní další podmínky soutěže, viz níže.
Indicie
budou
zveřejňovány
na
Facebooku
MČ
Praha
14
(https://www.facebook.com/mcpraha14/) a na webu www.poznejprahu14.cz vždy po
jedné a v předem neavizovaných termínech. Lety budou organizovány z letiště Prague
Letňany Airport s.r.o.
Našli jste poukaz. A co teď?
Aby mohl nálezce poukaz na výhru uplatnit, je třeba, aby kontaktoval Organizátora
prostřednictvím údajů uvedených na voucheru. Následně obdrží elektronický registrační
formulář, jehož vyplnění je pro realizaci letu povinné.
Aby byl formulář platný, je třeba v něm vyplnit / zaškrtnout, příp. k němu přiložit:










jméno,
příjmení,
věk,
kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo),
unikátní kód uvedený na výherním poukazu (uplatnit ho lze vždy jen jednou.
Jakýkoliv další formulář odevzdaný se stejným kódem bude neplatný),
poučení o zpracování osobních údajů*,
souhlas se zpracováním osobních údajů (souhlas se týká pouze pořízení a zveřejnění
fotografií/videozáznamů Výherců v rámci vyhlídkových letů)**,
prohlášení o zdravotním stavu výherce***,
souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a potvrzení obeznámení s nimi,

a to za obě osoby, které nalezený poukaz využijí. Je čistě na nálezci či nálezcích (např.
v případě, že by se poukaz společně vydali hledat kamarádi, rodinní příslušníci apod.), jak se
rozhodnou či mezi sebou domluví. Pro Organizátora je určující, jaké dvě osoby jsou uvedené
ve formuláři – tyto jsou považovány za výherce vyhlídkového letu.
Poukaz zůstane uložený „v terénu“, dokud nebude nalezen. V případě, že se do 24 hodin žádný
nálezce neozve, Organizátor zveřejní další indicii usnadňující nalezení.
Kdy se bude létat?
Všechny vyhlídkové lety se uskuteční v průběhu první poloviny října 2019. Fixní termíny nelze
dopředu stanovit s ohledem na možnost nepřízně počasí. Termíny letů budou stanoveny na
základě dohody mezi Organizátorem a leteckou společností BLUE SKY AVIATION s.r.o., IČO:
02238276, se sídlem V Sedlci 249/4a, 160 00 Praha 6. Organizátor bude o konkrétních
termínech letů s výherci komunikovat individuálně. Pokud se v rámci sjednávání termínu letů
Organizátorovi opakovaně nepodaří spojit s Výhercem prostřednictvím Výhercem
poskytnutých kontaktních údajů, výhra propadá.
Kdo může o vyhlídkový let soutěžit?
Soutěž je primárně určena lidem, kteří žijí či pracují v Praze 14, pro realizaci letu to však není
podmínkou. Minimální věk účastníka letu je 12 let s tím, že u osoby mladší 18 let musí vždy
být druhým účastníkem letu na daný poukaz její zákonný zástupce. Osobě mladší 18 let
nebude samostatný let (bez zákonného zástupce) umožněn.***
Pokud tatáž osoba během soutěže vyluští více indicií, jako první nalezne více poukazů a splní i
všechny ostatní podmínky soutěže, může absolvovat více než jeden vyhlídkový let. Maximální
počet letů na osobu jsou dva, tzn. – jedna a tatáž osoba může absolvovat maximálně dva
vyhlídkové lety. Maximální váhový limit dvojice výherců na jeden poukaz je 200 kg.
Do kdy soutěž trvá?
Soutěž o vouchery opravňující k absolvování vyhlídkového letu končí 30. 9. 2019. Tento den je
zároveň posledním, kdy nálezce může zaslat vyplněný registrační formulář. Žádáme nálezce,
aby s registrací neotáleli a kontaktovali Organizátora (kontakty uvedené na poukazu) nejdéle
tři dny od nalezení poukazu.
Kdo odpovídá za bezpečnost letů?
Za bezpečnost letů plně odpovídá jejich realizátor – společnost BLUE SKY AVIATION s.r.o., IČO:
02238276, se sídlem V Sedlci 249/4a, 160 00 Praha 6. Objednatelem letů u této společnosti je
Organizátor soutěže. Společnost BLUE SKY AVIATION s.r.o. - provozovatel stránek BLUE SKY
ADVENTURES - je odpovědnostně pojištěna. Od startu po přistání je každý pasažér plně
pojištěn. Na každého cestujícího se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti za škody
způsobené provozem letadla na životě a zdraví v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a rady (ES) č. 785/2004.
Máte doplňující dotazy?

Pokud vám cokoliv není jasné a potřebujete k soutěži doplnit další informace, pište na e-mail:
25@praha14kulturni.cz.

*Poučení o zpracování osobních údajů
Subjekt údajů (Výherce) bere na vědomí, že příspěvková organizace Praha 14 kulturní, IČO:
75122987, se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 (dále jen „Organizátor“), je, jakožto
správce osobních údajů, oprávněna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a právních předpisů k jeho provedení,
zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat jeho osobní údaje
získané prostřednictvím registračního formuláře, který Výherce zašle Organizátorovi po
nalezení poukazu na vyhlídkový let, mj. v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, e-mailová
adresa, telefonní číslo, popřípadě další osobní údaje, které Výherce poskytne, a to pro účely
uplatnění výhry (realizace vyhlídkového letu), po dobu nezbytnou k uvedenému účelu, nejdéle
však po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Osobní údaje Výherce jsou zpracovávány na základě
čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
Subjekt údajů má právo na (i) přístup ke svým osobním údajům, (ii) opravu či doplnění
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní
údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se,
že byly zpracovávány protiprávně, (iv) omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních
případech, (v) přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů
bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné
vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
**Souhlas se zpracováním osobních údajů (pořízení a zveřejnění fotografií/videozáznamů
Výherců v rámci vyhlídkových letů)
V rámci vyhlídkových letů bude Organizátor pořizovat fotografie, případně videozáznamy,
které budou použity v časopise Čtrnáctka a pro další komunikaci kampaně (zejména
prostřednictvím
webových
stránek
www.poznejprahu14.cz,
www.praha14.cz
a facebookového účtu městské části Praha 14 www.facebook.com/mcpraha14/). Spolu
s registračním formulářem obdrží Výherce i text souhlasu se zpracováním osobních údajů
(fotografií/videozáznamů). Udělení souhlasu je dobrovolné, není podmínkou pro obdržení
výhry (realizaci vyhlídkového letu). Pokud Výherce udělí souhlas s pořizováním a zveřejněním
fotografií/videozáznamů jeho osoby z vyhlídkového letu, odevzdá vyplněný a podepsaný text
souhlasu se zpracováním osobních údajů Organizátorovi před uskutečněním vyhlídkového
letu. Udělený souhlas může výherce kdykoliv písemně odvolat prostřednictvím e-mailu
25@praha14kulturni.cz.
***Prohlášení o zdravotním stavu výherce

Zaškrtnutím pole s textem: „Prohlašuji, že si nejsem vědom / vědoma žádných zdravotních
překážek, které by mi bránily v absolvování letu. Za případné zdravotní komplikace, které mé
osobě potenciálně vzniknou během řádně provedeného letu, přebírám veškerou odpovědnost.“
v registračním on-line formuláři výherce (případně zákonný zástupce výherce) prohlašuje, že
je zdravotně způsobilý pro řádně provedený vyhlídkový let.
****
Bude-li mít Organizátor pochybnosti o věku výherce, který v registračním on-line formuláři
uvedl, že je starší 18 let, vyhrazuje si Organizátor právo nahlédnout takové osobě před
vstupem do letadla do občanského průkazu za účelem ověření věku.
Slovníček pojmů





Organizátor – Praha 14 kulturní, příspěvková organizace, IČO: 75122987, se sídlem
Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 (příspěvková organizace MČ Praha 14 zřízená za účelem
péče o kulturní a volnočasové vyžití na území městské části)
Nálezce – osoba nebo osoby, které na základě správně vyluštěné indicie jako první
nalezli výherní poukaz
Výherce – osoba nebo osoby, které jsou uvedené na registračním formuláři, na nějž je
nezbytné vyplnit kód uvedený na poukazu. Osoby nálezců a výherců nemusí být nutně
stejné.

