HERNÍ ŘÁD
soutěže Festivalu izraelského filmu KOLNOA 2018 o letenky do Tel Avivu pro dvě (2) osoby
Soutěž je vyhlášena jako součást Festivalu izraelského filmu KOLNOA. Vyhlašovatelem soutěže
o letenky do Tel Avivu pro dvě (2) osoby (dále jen „Soutěž“) je organizátor Festivalu izraelského filmu
KOLNOA, zapsaný spolek KOLNOA CZ z.s., se sídlem Brabcova 1159/2, 147 00 Praha 4, IČO: 06149103
(dále jen „KOLNOA“). Spolupořadatelem Soutěže, který poskytuje cenu pro výherce Soutěže, je EL AL
Israel Airlines Ltd., organizační složka, Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha, IČO:
49279777. Soutěž je pořádaná jako podpora zájmu o izraelskou kinematografii a podpora vzájemné
kulturní, turistické, poznávací a tvůrčí spolupráce mezi občany České republiky a Izraele.
Ve dnech 10. až 14. října 2018 bude v průběhu Festivalu izraelského filmu KOLNOA v Kině
Pilotů, Kině 35 a Kině Lucerna po konci představení každého festivalového filmu rozdáván všem
návštěvníkům představení dotazník k ohodnocení shlédnutého filmu a odpovědi na soutěžní otázku.
Vyplněné dotazníky se budou vhazovat do připravené nádoby s označením „Soutěž KOLNOA 2018 – leť
do Izraele s EL AL“. Každý soutěžící smí vyplnit jeden dotazník za každé představení, které navštíví.
V neděli 14. října 2018 v 23:50 bude nádoba uzavřena a zapečetěna. Dotazníky, které nebyly do
uzavření nádoby do nádoby vhozeny nejsou platné a nemohou se soutěže účastnit. Dotazníky, které
nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Uvedením nepravdivých či
neúplných kontaktních údajů může být důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že identita výherce v podobě jméno, příjmení může
být zveřejněna na Facebookových a webových stránkách KOLNOA CZ a dále s tím, že kontaktní údaje
výherce budou poskytnuty spolupořadateli Soutěže, pro účely předání ceny.
Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku, jejichž dotazník bude obsahovat
požadované identifikační údaje a dotazník byl řádným způsobem vhozen do nádoby, bude vylosován
jeden (1) výherce a dva (2) náhradníci. Výherce Soutěže získá zpáteční letenky do Tel Avivu pro dvě (2)
osoby s leteckou společností EL AL – Spolupořadatelem. Losování provede zástupce Spolupořadatele.
Losování proběhne do pondělí 22. října 2018 včetně.
Vylosovaný výherce bude kontaktován telefonicky prostřednictvím telefonního čísla
uvedeného v soutěžním dotazníku. Pokud se nepodaří výherce kontaktovat telefonicky do 18.00 hod.
dne 24. října 2018, ztrácí na výhru nárok a bude osloven první vylosovaný náhradník stejným
způsobem. Pokud se nepodaří prvního náhradního výherce kontaktovat telefonicky do 18.00 hod. dne
31. října 2018, ztrácí na výhru nárok a bude osloven druhý vylosovaný náhradník. Pokud se nepodaří
druhého náhradního výherce kontaktovat telefonicky do 18.00 hod. dne 2. listopadu 2018, ztrácí na
výhru nárok a soutěž bude zrušena.
Předání ceny proběhne v Praze v termínu a na místě stanoveném spolupořadatelem Soutěže.
Výherce si musí cenu převzít osobně a při převzetí ceny se musí prokázat platným identifikačním
průkazem, ve kterém budou jeho údaje souhlasit s údaji uvedenými v soutěžním dotazníku. Výherce
může být požádán, aby podepsal formulář o převzetí ceny, který stanoví bližší podmínky čerpání
letenek. U výherců mladších 18-ti let musí být takový formulář o převzetí ceny (spolu)podepsán jejich
zákonným zástupcem. Pokud si výherce hlavní cenu ve stanoveném termínu osobně nepřevezme,
ztrácí na výhru nárok a bude osloven první vylosovaný náhradník.
Letenky musí být spolupořadatelem vystaveny do konce roku 2018, jsou nepřenosné a musí
být vyčerpány najednou, tzn., že výherce se musí letu zúčastnit osobně spolu s další max. jednou (1)
osobou dle vlastního výběru. Alespoň jeden z cestujících musí být starší 16-ti let. Platnost letenek
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(odlet) je do konce roku 2019. Termín odletu bude stanoven s přihlédnutím k obsazenosti spojů do
příslušné destinace. Pokud nebudou letenky vyčerpány dle stanovených podmínek, propadají bez
náhrady.
Výhru v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, cenu není možné směnit za hotovost, ani
požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. Organizátor, KOLNOA si vyhrazuje právo nahradit
cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předání ceny.
Správná odpověď na soutěžní otázku a jméno výherce budou zveřejněny na Facebooku
KOLNOACZ. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu info@kolnoa.cz
do 24 hod. od vyhlášení výsledků na Facebook KOLNOACZ. Ke stížnostem uplatněným jiným způsobem
nebo po této lhůtě nebude přihlíženo. V případě řádného uplatnění stížnosti, nebo v případě jakékoli
nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí organizátora
KOLNOA ve všech ohledech konečným.
Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami
Soutěže.
Pokud organizátor KOLNOA kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření,
že kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo
porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je organizátor KOLNOA oprávněn dle
svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže vyloučit. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící,
který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce, jeho nárok na výhru zaniká, a pokud mu
již byla cena předána, je povinen ji na výzvu organizátora KOLNOA bez zbytečného odkladu vrátit.
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje organizátorovi,
jakožto správci i zpracovateli osobních údajů zároveň, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v
rozsahu osobních údajů poskytnutých organizátorovi k účasti v soutěži, tj. jméno a příjmení, telefonické
spojení, e-mailová adresa. Organizátor jako zpracovatel osobních údajů je oprávněn zpracovávat tyto
osobní údaje soutěžícího pouze v souvislosti s touto soutěží.
Soutěžící bere na vědomí, že právo na ochranu osobních údajů je mu zaručeno zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ustanoveními §
11, § 12 a § 21, tj. že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv
na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů,
blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv se může
soutěžící obrátit na správce a zpracovatele jeho osobních údajů nebo i přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Osobní údaje se zpracovávají pouze k evidenci soutěžících na dobu 30 dnů od vyhlášení
výsledků soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu ve
fyzické podobě hlasovacích lístků.
Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a zpracovatel
povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý
soutěžící, který zjistí, nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo
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zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
(blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se
svými oprávněnými žádostmi obracet na správce a zpracovatele, a pokud jim správce či zpracovatel
nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů (na který se však může soutěžící obrátit i přímo).
Poskytnutí osobních údajů soutěžícím Pořadateli je dobrovolné. Souhlas se zpracováním
osobních údajů daný Pořadateli může soutěžící kdykoliv písemně odvolat.
Organizátor KOLNOA si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit,
upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ve výjimečných případech zcela odvolat,
a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči organizátoru KOLNOA a/nebo spolupořadateli Soutěže.
Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude zveřejněn na
internetových stránkách www.kolnoa.cz.

V Praze, dne 9. října 2018
KOLNOA CZ z.s.
Brabcova 1159/2
147 00 Praha 4
IČ 06149103
e-mail: info@kolnoa.cz, tel.: +420 241 402 580
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