
„JEŽÍŠEK EVROPY 2“ 
 

Na rozhlasové stanici Evropa 2 bude v termínu od 11. 12. 2020 (od 11:00 hodin) do 23. 12. 2020 (do 
18:00 hodin) realizována hra s názvem „JEŽÍŠEK EVROPY 2“ (dále jen jako „hra“). 
 
O co hrajeme: 
Denní výhra: 
 

• mop s kbelíkem Vileda Ultramat Turbo + žehlící prkno Vileda Total Reflect Plus + vysavač na 
okna Vileda Windomatic Complete Set Power Blue, nebo 

• poukaz na nákup v e-shopu www.fitmin.cz v hodnotě 5 000 Kč, nebo 

• luxusní prsten z růžového zlata osazený šestikarátovým drahokamem – ametrínem v hodnotě 
přes 51 000 Kč od české designérky Kamily Neufus, nebo 

• 2x vstupenka na Comic-Con Prague 2021 v termínu 12. 2. 2021, nebo 

• voucher do e-shopu Mixit v hodnotě 5 000 Kč, nebo 

• pákový espresso kávovar ECG Black + automatický napěňovač mléka ECG + elektrický mlýnek 
na kávu ECG Aromatico + automatický překapávací kávovar ECG Black + varná konvice 
s volbou teploty ECG Colore, nebo 

• běžecké lyže Sporten Explorer Skin s vázáním Prolink Auto, boty Sporten a hole Backcountry 
BC, nebo 

• dámský set Leki ke sjezdovému lyžování – rukavice SnowFox Lady Mit (velikost 7,5) + hole 
Stella, nebo 

• pánský set Leki k běžkařskému lyžování – rukavice Nordic Race Shark + hole Leki PRC 700, 
nebo 

• dětský set na lyžování POC – helma POCito Spin, lyžařské brýle POCito Opsin a vesta s 
chráničem páteře POCito VPD Air, nebo 

• trampolína Marimex Comfort s příslušenstvím, nebo 

• benzínová sekačka Scheppach MS 225-53 E 7v1 s pojezdem a elektrostartem, nebo 

• pračka Whirlpool FFD 9448 BV EE, nebo 

• sušička Beko HDF7412CSRX, nebo 

• chladnička Gorenje NRC6203SXL5, nebo 

• sporák Amica SPA 6110 TLW, nebo 

• vinotéka Concept VTE6018, nebo 

• sáčkový vysavač Rowenta Silence Force Allergy+ RO7487EA, přičemž 
 
z těchto výher bude konkrétní výhra či kombinace výher pro dotčeného účastníka určena 
prostřednictvím Adventního kalendáře Evropy 2 (dále též jen jako „Adventní kalendář“). Adventní 
kalendář je sestaven organizátorem hry před zahájením hry a obsahuje 51 samostatně číslovaných 
polí, kdy každé z polí představuje jednu z denních výher. Výhry ve více polích mohou být totožné. 
Účastník, který splnil dále uvedené podmínky pro získání denní výhry, získává denní výhru 
představovanou konkrétním herním polem, pokud nejpozději na třetí pokus určí takové výherní pole 
z Adventního kalendáře, které před ním dosud ve hře neurčil jiný účastník.  
 
Systém hry: 
Denní výhru, zvolenou příslušným účastníkem prostřednictvím určení dosud jiným účastníkem 
neurčeného konkrétního výherního pole – čísla z Adventního kalendáře, získává ten účastník, který se 
dovolá na výzvu moderátora Evropy 2 oznámenou ve vysílání od pondělí do pátku v čase mezi 9:00 – 
18:00 hodinou a od soboty do neděle v čase mezi 7:00 – 18:00 hodinou na telefonní číslo +420 
257 400 888 jako čtvrtý v pořadí poté, co zazní ve vysílání výherní song E2 CREW – Vanoczech. 
 
V případě, že účastník, který se dovolal, jako čtvrtý v pořadí výhru nezískal, pokračuje hra za stejných 

http://www.fitmin.cz/


podmínek pro účastníka, který se dovolal jako nejbližší následující. V případě, že ani tento účastník 
výhru nezískal, pokračuje hra za stejných podmínek pro účastníka, který se dovolal jako další nejbližší 
následující. V případě, že ani tento účastník výhru nezískal, přesunuje se výhra do dalšího herního 
vstupu nebo dne, nebo, jedná – li se o poslední herní den, hra končí. 
 
Splní – li podmínky pro získání výhry několik účastníků, náleží výhra tomu, kdo je splnil nejdříve; nelze 
– li získatele výhry takto určit proto, že podmínky splnilo více účastníků současně, určí z jejich středu 
získatele výhry pořadatel., že podmínky splnilo více účastníků současně, určí z jejich středu získatele 
výhry pořadatel. 
 
Pořadatel a organizátor: 
Spolupořadatelem hry je společnost Active Radio, a. s., se sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2 – Nové 
Město, PSČ: 120 00, IČ: 61058297, sp. zn.: B 3912, vedená u Městského soudu v Praze, která je také 
přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 
 

• 2x vstupenka na Comic-Con Prague 2021 v termínu 12. 2. 2021. 
 
Spolupořadatelem hry je také společnost Freudenberg Home and Cleaning Solutions, s. r. o., se 
sídlem Na Královce 31/4, Praha 10 – Vršovice, PSČ: 101 00, IČ: 25087967, sp. zn.: C 267779, vedená u 
Městského soudu v Praze, která je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 
 

• mop s kbelíkem Vileda Ultramat Turbo + žehlící prkno Vileda Total Reflect Plus + vysavač na 

okna Vileda Windomatic Complete Set Power Blue. 

Spolupořadatelem hry je také společnost Dibaq, a. s., se sídlem Helvíkovice 90, PSČ: 564 01, IČ: 

25286366, sp. zn.: B 1770, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, která je také přislibujícím a 

poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• poukaz na nákup v e-shopu www.fitmin.cz v hodnotě 5 000 Kč. 

Spolupořadatelem hry je také Kamila Neufus, se sídlem Za Panskou Zahradou 409, Horoušany – 

Horoušánky, PSČ: 250 82, IČ: 63044269, která je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn 

(výher): 

• luxusní prsten z růžového zlata osazený šestikarátovým drahokamem – ametrínem v hodnotě 
přes 51 000 Kč od české designérky Kamily Neufus. 

 

Spolupořadatelem hry je také společnost Mixit, s. r. o., se sídlem U Dubu 1639/53, Praha 4 – Braník, 

PSČ: 147 00, IČ: 24836451, sp. zn.: C 178882, vedená u Městského soudu v Praze, která je také 

přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• voucher do e-shopu Mixit v hodnotě 5 000 Kč. 

Spolupořadatelem hry je také společnost K + B Progres, a. s., se sídlem U expertu 91, Klíčany – okres 

Praha–východ, PSČ: 250 69, IČ: 61860123, sp. zn.: B 2902, vedená u Městského soudu v Praze, která 

je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• pákový espresso kávovar ECG Black + automatický napěňovač mléka ECG + elektrický mlýnek 

na kávu ECG Aromatico + automatický překapávací kávovar ECG Black + varná konvice 

s volbou teploty ECG Colore 

http://www.fitmin.cz/


Spolupořadatelem hry je také společnost LEVELSPORTKONCEPT, s. r. o., se sídlem K Bílému vrchu 

2978/5, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ: 193 00, IČ: 46712151, sp. zn.: C 273966, vedená u Městského 

soudu v Praze, která je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• běžecké lyže Sporten Explorer Skin s vázáním Prolink Auto, boty Sporten a hole Backcountry 
BC, 

• dámský set Leki ke sjezdovému lyžování – rukavice SnowFox Lady Mit (velikost 7,5) + hole 
Stella, 

• pánský set Leki k běžkařskému lyžování – rukavice Nordic Race Shark + hole Leki PRC 700, a 

• dětský set na lyžování POC – helma POCito Spin, lyžařské brýle POCito Opsin a vesta s 
chráničem páteře POCito VPD Air. 

 

Spolupořadatelem hry je také společnost SHOP TRADING, s. r. o., se sídlem Koněvova 2660/141, 

Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00, IČ: 24717509, sp. zn.: C 168462, vedená u Městského soudu v Praze, 

která je také přislibujícím a poskytovatelem těchto odměn (výher): 

• trampolína Marimex Comfort s příslušenstvím, 

• benzínová sekačka Scheppach MS 225-53 E 7v1 s pojezdem a elektrostartem, 

• pračka Whirlpool FFD 9448 BV EE, 

• sušička Beko HDF7412CSRX, 

• chladnička Gorenje NRC6203SXL5, 

• sporák Amica SPA 6110 TLW, 

• vinotéka Concept VTE6018, a 

• sáčkový vysavač Rowenta Silence Force Allergy+ RO7487EA. 
 

Organizačním zajištěním hry pověřili spolupořadatelé v rozsahu její prezentace v rozhlasovém vysílání 

až do fáze výběru výherců společnost EVROPA 2, spol. s r. o., se sídlem Wenzigova 1872/4, Praha 2 – 

Nové Město, PSČ: 120 00, IČ: 15891283, sp. zn.: C 1856, vedená u Městského soudu v Praze. 

 

Podmínky účasti ve hře a předání výher: 

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15let. 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 120dnů jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané 

nebo organizované ve vysílání stanice Evropa 2, Dance radio a Frekvence 1. 

 

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a každý spolupořadatel 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. 

 

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze 

směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a 

pořadatelem, nejpozději však do 10 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. 

 

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a 



čerpání denní výhry. Výhru je nutné osobně převzít v sídle organizátora, není – li dále uvedeno 

jinak. 

 

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá příslušnému 

spolupořadateli kontaktní informace získané od příslušného účastníka u výhry pákový espresso 

kávovar ECG Black + automatický napěňovač mléka ECG + elektrický mlýnek na kávu ECG Aromatico + 

automatický překapávací kávovar ECG Black + varná konvice s volbou teploty ECG Colore a příslušný 

pořadatel zajistí předání a čerpání této denní výhry. 

 

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.evropa2.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). 

 

http://www.evropa2.cz/
http://www.uoou.cz/


Výše uvedená práva mohou účastníci hry uplatnit u pořadatele na výše uvedených kontaktních 

údajích, příp. na e–mailové adrese: vileda.cz@vileda.com nebo jiri.krechler@fhp-ww-com (u výhry 

mop s kbelíkem Vileda Ultramat Turbo + žehlící prkno Vileda Total Reflect Plus + vysavač na okna 

Vileda Windomatic Complete Set Power Blue), info@fitmin.cz nebo zuzana.kolarova@dialogmedia.cz 

(u výhry poukaz na nákup v e-shopu www.fitmin.cz v hodnotě 5 000 Kč), kamila.neufus@email.cz (u 

výhry luxusní prsten z růžového zlata osazený šestikarátovým drahokamem – ametrínem v hodnotě 

přes 51 000 Kč od české designérky Kamily Neufus), gdpr@activegroup.cz (u výhry 2x vstupenka na 

Comic-Con Prague 2021 v termínu 12. 2. 2021), stepan@mixit.cz (u výhry voucher do e-shopu Mixit v 

hodnotě 5 000 Kč), info@ecg.cz nebo zuzana.kolarova@dialogmedia.cz (u výhry pákový espresso 

kávovar ECG Black + automatický napěňovač mléka ECG + elektrický mlýnek na kávu ECG Aromatico + 

automatický překapávací kávovar ECG Black + varná konvice s volbou teploty ECG Colore), 

petr.vesely@levelsportkoncept.cz (u výhry dámský set Leki ke sjezdovému lyžování – rukavice 

SnowFox Lady Mit (velikost 7,5) + hole Stella, u výhry pánský set Leki k běžkařskému lyžování – 

rukavice Nordic Race Shark + hole Leki PRC 700 a u výhry dětský set na lyžování POC – helma POCito 

Spin, lyžařské brýle POCito Opsin a vesta s chráničem páteře POCito VPD Air), kutal@kaestle.cz (u 

výhry běžecké lyže Sporten Explorer Skin s vázáním Prolink Auto, boty Sporten a hole Backcountry 

BC), ptauchmanova@onlineshop.cz (u výhry trampolína Marimex Comfort s příslušenstvím, u výhry 

benzínová sekačka Scheppach MS 225-53 E 7v1 s pojezdem a elektrostartem, u výhry pračka 

Whirlpool FFD 9448 BV EE, u výhry sušička Beko HDF7412CSRX, u výhry chladnička Gorenje 

NRC6203SXL5, u výhry sporák Amica SPA 6110 TLW, u výhry vinotéka Concept VTE6018 a u výhry 

sáčkový vysavač Rowenta Silence Force Allergy+ RO7487EA), nebo se mohou obrátit na osobu u 

pořadatele pověřenou činností na úseku ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e–mailové 

adresy: gdpr@activegroup.cz. 
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