
„Pojeď s ORBIT a AIRWAVES na nezapomenutelnou dovolenou na BALI – Instagramová část“ 

 

Na Instagramu rozhlasové stanice Evropa 2 bude v termínu od 28. 5. 2018 do 22. 6. 2018 realizována 

hra s názvem „Pojeď s ORBIT a AIRWAVES na nezapomenutelnou dovolenou na BALI – 

Instagramová část“ (dále jen jako „hra“).  

 

O co hrajeme:  

Hlavní výhra: Zájezd s názvem EPIC JOURNEY S ORBIT 2018 / ČESKÁ REPUBLIKA na ostrov Bali na 7 

dnů pro 4 osoby v období září 2018–1. polovina října 2018, který pro každou zúčastněnou osobu 

zahrnuje 

 

CENA ZÁJEZDU PRO 4 OSOBY ZAHRNUJE: 

• 7x ubytování dle zvolené varianty (hotely kategorie 3* a 4*/ dle kapacity ve zvoleném 

termínu) 

• 7x stravování formou plné penze (snídaně vč. kávy a čaje, obědy a večeře bez nápojů) 

• 4x zpáteční mezinárodní letenka (Praha/Vídeň – Denpasar) 

• Pozemní doprava po celou dobu na Bali dle itineráře autem typu van (pro 6 osob) 

• Transfer lodí Bali – Nusa Lembongan – Bali 

• Služby průvodce (česky hovořící pro CZ/SK) 

• Všechny vstupy na památky dle programu, rafting, výstup na Batur, šnorchlování na 

• Nusa Lembongan, surfování, kola v Ubudu 

• Organizace zájezdu a asistence 24/7 

 

Systém hry:  

Zúčastnit hry se může každý, kdo v období od 28.5.2018 10.00 hod. do 22.6.2018 10.00 hod. doručí 

organizátorovi prostřednictvím Instagramu organizátora s využitím unikátního hashtagu 

#e2dojedsvezi svoji fotku, nebo se svými kamarády v automobilu s dózou žvýkaček Orbit nebo 

Airwaves. Fotografie s Orbit žvýkačkami musí být označená @orbitklub. 

Tříčlenná porota složená ze zástupců organizátora vybere dne 22.6.2018 ze všech došlých fotografií 8 
v pořadí nejoriginálnějších a jména účastníků – finalistů, včetně pořadí, kteří je odeslali zveřejní na 
herní webové podstránce.  Tito finalisté se mohou, v pořadí, v němž se jejich fotografie umístila, 
zúčastnit hry o hlavní výhru, jestliže podmínky pro získání hlavní výhry před tím nebyly splněny jiným 
účastníkem – finalistou, jehož fotografie se umístila v lepším pořadí. 
 
Hlavní výhru pak získává ten ze dvou účastníků – finalistů, který dne 25.6.2018 přijme telefonní hovor 
moderátorů pořadu Ranní show rozhlasové stanice organizátora a který v dovednostní soutěži 
s druhým účastníkem správně a rychleji určí větší počet názvů hudebních skladeb a/nebo v nich 
zmíněných měst za nabídky 10 – ti moderátory ve vysílání postupně přehrávaných skladeb. V případě 
rovnosti správných odpovědí po přehrání 10 – ti skladeb získává hlavní výhru ten ze dvou příslušných 
účastníků, který správně a rychleji určí název nejbližší další skladby nebo v ní zmiňovaného města.  
 
Pořadatel a organizátor: 
Pořadatelem hry je společnost Mars Czech, s. r. o., se sídlem Michelská 1552/58, Michle, PSČ: 141 
00, Praha 4, IČ: 28444914, sp. zn.: C 141999 vedená u Městského soudu v Praze, která je také 
přislibujícím a poskytovatelem odměn (výher). 
 

Organizačním zajištěním hry pověřil pořadatel v rozsahu její prezentace v rozhlasovém vysílání až do 

fáze výběru výherců společnost EVROPA 2, spol. s r. o., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 

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

https://www.instagram.com/orbitklub/
https://www.instagram.com/orbitklub/


Podmínky účasti ve hře a předání výher:  

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště a doručovací adresu na území České republiky a 

jsou starší 18 let (starší 15 let pouze se 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 90dnů 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 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. Podrobnosti elektronického kontaktu 

poskytnutého účastníkem hry pořadateli / organizátorovi je pořadatel / organizátor oprávněn využít 

za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž 

účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.  

Pořadatel 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 čerpat osobně 

a určit všechny další osoby čerpající výhru spolu s výhercem, to vše dle pokynů pořadatele. Výhru, 

která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme/nevyčerpá ve lhůtě 

a podle pokynů stanovených pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká. 

S ohledem na povahu výhry berou účastníci na vědomí, že pro její čerpání musí všichni zúčastnění 

splňovat obecné podmínky pro cesty mimo území ČR a další podmínky Pořadatele, tj. zejména musí 

mít platný cestovní pas (s dobou platnosti nejméně 6 měsíců po datu skončení cesty), udělit Pořadateli 

odpovídající souhlas s užitím osobních údajů v potřebném rozsahu a včas podle pokynů Pořadatele 

poskytnout všechny úplné a správné identifikační údaje o zúčastněných osobách, jejichž následná 

změna již nebude přípustná. 

 

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 kdykoli 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. 

 

 


