
Pravidla soutěže Dětské prázdninové putování o ceny 

 

1) Pořadatelem a organizátorem této soutěže je Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, partnery jsou Městské služby Ústí nad 

Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, Hrad 

Střekov, Muzeum modelové železnice – zámek Trmice, Hypermarket Globus Trmice 

 

2) Termín konání soutěže je 1.6.2013 – 31.8.2013  

 

3) Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby ve věkovém rozmezí 6 až 15 let věku 

mající zároveň nárok zakoupit v uvedeném soutěžním období předplatnou jízdenku 

Dopravního podniku města Ústí nad Labem v minimální hodnotě Časový kupon 30 denní 

dětský. 

 

4) Ze soutěže nejsou vyloučeny děti zaměstnanců organizátora a partnerů dle bodu 1 

splňující věkový limit. 

 

5) Podmínkou soutěže je zakoupení jízdenky MHD DPmUL v minimální hodnotě Časový 

kupon 30 denní dětský v uvedeném soutěžním období a dále předložení min. 9ks 

soutěžních kartiček tzv. Globusíků, které jsou připraveny v soutěžních lokalitách. Globusík 

lze získat návštěvou určené lokality (po předložení soutěžního kuponu) v termínu konání 

soutěže a jeho vydání se řídí obchodními podmínkami těchto lokalit.  

Soutěžní kupon umožňující vstup do soutěže bude vydán při zakoupení časové jízdenky 

v předprodeji DPmUL. 

Odevzdání Globusíků, převzetí základní výhry a další info bude probíhat v prostorách 

DPmUL, Revoluční 26 Ústí nad Labem, Informační centrum. 

 

6) Soutěžní lokality:  

Předprodej jízdenek DPmUL ul. Revoluční nebo Hraničář  

Lanová dráha Větruše,  

Muzeum města Ústí nad Labem  

Zoologická zahrada Ústí nad Labem 

Muzeum modelové železnice zámek Trmice  

Areál Větruše vyhlídková věž  

Areál Větruše bludišťárium a zrcadlový sál  

Koupaliště Klíše  

Hrad Střekov. 

 

7) Výhercům bude automaticky předána základní výhra při odevzdání soutěžního kuponu 

a splnění soutěžních podmínek dle bodu 5.  

 

Základní výhru tvoří sada dárkových předmětů partnerů soutěže a vyhrává každý. 

 

O dalších výhrách budou výherci vyrozuměni telefonicky, případně e-mailem, který uvedou 

v soutěžním kuponu, nejpozději do 6.9.2013. Výhry budou výhercům předány osobně 

nejpozději do 30.9.2013. 

 

8) Dále soutěžíme o 3 zlaté ceny, 30 stříbrných a spoustu bronzových cen 

 

 

 



Zlaté ceny:  

 

1. značkové kolo 

2. bohatý tenisový set 

3. trendy koloběžka 

 

Výherci zlatých cen budou první tři soutěžící, kteří jako první odevzdají dvě série 

Globusíků, rychlost vyhrává, rozhodující je čas a datum zaznamenaný na soutěžním 

kuponu.  

 

Výherci stříbrných cen (sportovní potřeby, hry, hračky apod.) budou soutěžící, kteří jako 

další odevzdají dvě ucelené série v závislosti na čase a datu odevzdání. 

Pokud nikdo nedoručí dvě ucelené série, automaticky připadají zlaté a stříbrné ceny 

nejrychlejším doručitelům jedné série. 

 

Bronzovou cenu (volné vstupenky, hračky, knihy, školní potřeby apod.) dále vyhrává každá 

pátá odevzdaná série v závislosti na čase a termínu předání. 

 

  

9) Účastí v soutěži každý účastník:  

a) dává pořadateli a partnerům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 

40/1995 Sb. a zákonem č.480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

případně dalších údajů uvedených v anketním lístku, za účelem prověření jeho platné 

účasti v soutěži a předání výhry v soutěži. Též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, 

příjmení ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele, 

tiskových materiálech, dalších komunikačních médiích a na webové stránce pořadatele.  

Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla 

pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k 

údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat, doplnit nebo požadovat jejich 

likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li 

jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, 

osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné 

okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve 

hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;  

c) stane-li se výhercem, dává pořadateli v souladu s § 12 Občanského zákoníku v 

platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových 

snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů 

osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním 

výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez 

ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s 

jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník 

uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a 

územního omezení a může jej kdykoli odvolat.  

10) Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti na www.dpmul.cz a dále na 

stránkách partnerů. 


