
Podrobná pravidla soutěže 

Pořadatel soutěže: Canaria Travel CZ s.r.o. 
se sídlem Horňátecká 481/5, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 
IČO: 06304150, DIČ: CZ06304150, Městský soud v Praze, C 279677 
 

Termín trvání soutěže: 1.1.2019 (00:01 h) – 24.4.2019 (24:00 h) 

Účast v soutěži a princip soutěže: 

- Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let. 

- Účastník se do soutěže zařadí rezervací zájezdu v jednom ze soutěžních období a uhrazením 

alespoň zálohy ve výši 1000 Kč/osoba.  

- 1. soutěžní období pro rezervaci zájezdu: 1.1.2019 (00:01 h) – 24.1.2019 (24:00 h), 2. soutěžní 

období pro rezervaci zájezdu: 25.1.2019 (00:01 h) – 24.2.2019 (24:00 h), 3. soutěžní období 

pro rezervaci zájezdu: 25.2.2019 (00:01 h) – 24.3.2019 (24:00 h), 4. soutěžní období pro 

rezervaci zájezdu: 25.3.2019 (00:01 h) – 24.4.2019 (24:00 h). 

- Z rezervací zájezdů, které proběhnou v daném období a splní zde uvedené podmínky soutěže, 

bude losován výherce vždy 25. den v měsíci v 15:25 h. 

- Čísla rezervací, která budou zařazena do slosování, budou zveřejněna vždy 25. den v měsíci do 

12 h.  

- Rezervaci je třeba provést na prodejně Canaria Travel v ulici Jungmannova 7, Praha 1, nebo na 

www.canariatravel.cz nebo telefonicky +420 221 969 229 nebo +420 602 313 049. 

- Nevztahuje se na stornované rezervace a rezervace, které jsou výhrou z jiné soutěže nebo 

rezervace v rámci barterové spolupráce. 

Předání výher:  

- Výhry budou předány výhercům a uplatněny jako sleva na zájezd u Canaria Travel CZ s.r.o. 

- Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do 

soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok 

na výhru. 

- V případě, že se do 14 dnů od vylosování výherce nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a  

domluvit s ním předání a uplatnění výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá 

ve prospěch Pořadatele.  

Prohlášení Pořadatele: 

- Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Canaria Travel CZ s.r.o. a osoby ve smluvním vztahu 

s Canaria Travel CZ s.r.o., jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. 

- Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže změnit její pravidla či výhry, soutěž 

přerušit, prodloužit, zkrátit případně bez náhrady zrušit. 

 

 


