
PRAVIDLA PŘEDVÁNOČNÍ AKCE SKIAREÁLU JEŠTĚD 
 
1. ORGANIZÁTOR AKCE 
Organizátorem akce je obchodní společnost TMR Ještěd a.s., IČ: 060 80 413, se sídlem: Liberec,  
Liberec V – Kristiánov, Jablonecká 41/27, PSČ: 460 05 (dále jen “organizátor"), provozovatel 
skiareálu Ještěd. 

 
2. OBDOBÍ KONÁNÍ AKCE 
Akce probíhá v období od 15.12. do 23.12.2020 ve všední dny vždy od 9:00 do 15:00 hodin. Pravidla 
akce jsou zveřejněna na internetových stránkách www.skijested.cz.  

 
3. PODMÍNKY ÚČASTI  
Akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 15 let. Učastník si je vědom, že bude příslušnému 
pracovníkovi organizátora překládat k nahlédnutí doklad totožnosti za účelem prokázání věku. Účast 
je dobrovolná a účastník akce svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je 
dodržovat. 

 
Tato akce se nevztahuje na zaměstnance a zástupce organizátora nebo společností v rámci skupiny 
TMR. Z akce jsou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto 
pravidlům nebo je poruší. Organizátor je oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je 
dáno důvodné podezření, že v rámci účasti na akci uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky 
či v případě nepravdivosti prohlášení dle odst. 5 těchto pravidel. Vyloučený účastník ztrácí nárok na 
předání voucheru (skipasu), a to bez náhrady. Vyloučen bude dále každý účastník, který uvede 
nepravdivé nebo fiktivní údaje o své osobě nebo který se pokusí získat více než dva skipasy pro svoji 
osobu. 

 
4. AKCE PROBÍHÁ NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM: 
Každý účastník akce, který ve všední den v období 15. – 23.12.2020 mezi 9:00 a 15:00 hodinou 
přinese na některou z pokladen u centrálního parkoviště  Skiareálu Ještěd lyže označené QR kódem 
a příslušnými symboly, získá za ně voucher na skipas. Za jednu samostatnou lyži získá účastník 
tříhodinový skipas, za jeden kompletní pár lyží získají účastníci 2x celodenní skipasy (za každou lyži 
jeden). Každý účastník akce může získat maximálně 2 skipasy. 

  Vouchery na skipasy platí pro zimní sezónu 2020/21, a to od 4.1.2021 do konce sezóny. 

 
5. OSTATNÍ PRAVIDLA AKCE 
Účastník akce prohlašuje, že je v okamžiku předání lyží oproti voucheru vlastníkem lyže/lyží, 
přenecháním lyže/lyží organizátorovi neporušuje jakékoli právní předpisy či práva třetích osob.  
Lyže se po jejich zanechání na pokladně organizátora stávají vlastnictvím organizátora.  
 
6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Účastník svojí účastí na akci uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
poskytnutých v rámci akce. Poskytne-li účastník organizátorovi svou emailovou adresu, uděluje  
organizátorovi a společnostem v rámci skupiny TMR souhlas s jejím použitím za účelem zasílání 
obchodních sdělení. Svůj souhlas může účastník bezplatně a písemně kdykoliv odvolat písemným 
sdělením na adresu sídla organizátora. Bližší informace o zpracování osobních údajů organizátorem 
jsou dostupné na webových stránkách http://www.tmr.sk/o-nas/gdpr- cz/ v sekci Ochrana osobních 
údajů. 
 
7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
Právo na voucher a jeho využití nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených pravidel 
akce účastníkem. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo 
změnit podmínky akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.skijested.cz, 
nebude-li výslovně uveden termín pozdější nebo dřívější. Účastníkovi nevzniká na voucher právní 
nárok a voucher není možné právně vymáhat. Voucher nelze směnit za hotovost, ani není možné 
požadovat jeho výměnu za jiný produkt, než příslušný skipas. Organizátor akce si vyhrazuje ve 
sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.  
V otázkách neupravených v těchto pravidlech platí Všeobecné podmínky organizátora, platný Ceník 
služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti TMR Ještěd a.s., případně na 
stránkách www.skijested.cz.   
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Tato pravidla nabývají účinnosti dne 15.12.2020 


