
SOUTĚŽ O DOVOLENOU  
V KANADĚ 
PRO 2 OSOBY V HODNOTĚ 160 000 KČ  
OD CK ESO TRAVEL a.s.

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně 
upravuje pravidla spotřebitelské soutěže „Soutěž o zájezd do Kanady pro 2 osoby 
v hodnotě 160 000 Kč  od CK ESO travel a.s.“ (dále jen „soutěž“).

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Colonnade Insurance S.A., organizační složka, 
se sídlem na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném u  Městského soudu v  Praze oddíl A, vložka 77229, IČ: 04485297,  
DIČ: CZ683752144 (dále jen „Pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 17. 3. 2023 (8:00) 
do 30. 9. 2023 (23:59), (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze osoba starší 18 let, která v době konání 
soutěže sjednala jednorázové cestovní pojištění, s obvyklým bydlištěm na území 
České republiky, a která splní veškeré podmínky soutěže.

Ze  soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a  osoby jim blízké dle  
§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito 
Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému 
účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez 
nároku na výhru a odůvodnění.

4. Princip a podmínky soutěže

Účastník se  zapojí do  soutěže tím, že  v  době konání soutěže sjedná a  uhradí 
jednorázové cestovní pojištění Pořadatele a  zaregistruje svoje číslo pojistné 
smlouvy na webové stránce soutěže: www.colonnade.cz/soutez.  Pojištění, díky 
kterému se  účastník zapojí do  soutěže, nesmí být ukončeno výpovědí nebo 
odstoupením od pojistné smlouvy. Nejzazší možné datum počátku sjednaného 
cestovního pojištění (datum počátku cesty) je 31. 10. 2023. Do soutěže se může 
každý účastník zapojit pouze jednou; rozhodující je  první účastníkem sjednané 
jednorázové cestovní pojištění, které splní podmínky této soutěže. Účastník 
má právo vyjádřit nesouhlas s účastí v soutěži prostřednictvím e-mailu na adresu 
travel@colonnade.cz  nebo poštou na  adresu Colonnade Insurance S.A., 
organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4.   

5. Předmět výhry

Předmětem výhry je 1 dárkový poukaz na zájezd do Kanady pro 2 osoby v hodnotě 
160 000 Kč od cestovní kanceláře s platností do 31. 10. 2024 (dále jen „výhra“).

Výhru pro Pořadatele zařídila Cestovní kancelář ESO Travel a.s.

Výhru nelze směnit za  finanční hotovost. Je  zakázáno výhru prodávat 
prostřednictvím internetových a inzertních služeb.

6. Zdanění výhry

Výhra podléhá zdanění zvláštní sazbou daně dle § 36 ZDP (srážková daň). 
Srážkovou daň odvede Pořadatel. Pořadatel neposkytuje daňové poradenství.

7. Vyhodnocení soutěže
Po skončení doby konání soutěže bude ze všech účastníků soutěže, kteří splňují 
pravidla soutěže, vylosován jeden výherce a  jeden náhradní výherce. Losování 
proběhne náhodným výběrem za účasti notáře do 10. 10. 2023. Z losování bude 
vyhotoven  protokol.

8. Předání výhry

Výherce bude Pořadatelem kontaktován s  in- formací o  výhře telefonicky 
a  e-mailem do  17. 10. 2023. Výhra bude předána osobně na  adrese sídla 
Pořadatele v  termínu a běžné pracovní době na základě vzájemné dohody, ale 
nejpozději do  konce listopadu 2023 (náhradnímu výherci do  konce prosince 
2023).

Výherci, který se s Pořadatelem nebude schopen domluvit na  termínu předání 
výhry a  odmítne tři Pořadatelem nabízené termíny,  jeho výhra propadá 
ve  prospěch náhradního výherce. V  takovém případě Pořadatel do  týdne 
kontaktuje náhradního výherce a  dále postupuje podle těchto Pravidel jako 
s výhercem. Pokud i náhradní výherce bude jednat tak, že mu výhra propadne, 
tak výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který rozhodne o dalším užití.

Soutěžící bere na  vědomí a  souhlasí převzetím výhry s  tím, že  Pořadatel 
je  oprávněn z  předání výhry pořizovat obrazové či  audiovizuální záznamy  jeho 
osoby za účelem propagace Pořadatele. Záznamy mohou být následně zveřejněny 
na webových stránkách Pořadatele, jeho  sociálních  sítích a v interních materiálech 
Pořadatele s údaji o výhře a hodnotě výhry, a to maximálně po dobu 6 měsíců 
ode dne pořízení těchto záznamů. Soutěžící nemá nárok na  žádnou odměnu 
v souvislosti s  těmito záznamy a  jejich zveřejňování. Soutěžící může odmítnout 
pořizování záznamů a Pořadatel tak provede záznam bez zachycení podobizny 
jeho osoby. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího pro předání výhry. 
Odmítne-li se soutěžící identifikovat a poskytnout potřebné údaje k ověření své 
totožnosti, výhra propadá.

Pořadatel neodpovídá za  neoznámení výhry v  případě změny telefonního čísla 
či e-mailové adresy soutěžícího.

9. Zpracování osobních údajů

Pořadatel zpracovává následující osobní údaje: jméno a  příjmení, e-mailová 
adresa, telefonní číslo a  údaje k  ověření totožnosti výherce (náhradního  
výherce). Toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Pořadatele,  
tj. pro účely realizace soutěže, informování účastníka soutěže o výhře a předání 
výhry. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pouze po  dobu trvání 
soutěže a na dobu nutnou pro informování o výhře a předání výhry, nejdéle však  
1 měsíc od ukončení soutěže. Osobní údaje výherce a náhradního výherce budou 
zpracovávány po  dobu 3 měsíců od  ukončení soutěže s  výjimkou zpracování 
za  účelem plnění zákonných povinností (např. danění výhry). U  výherce, 
případně náhradního výherce Pořadatel zpracovává i pořízené záznamy po dobu  
až  6 měsíců od  jejich pořízení. Více o  zpracování osobních údajů naleznete 
na www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju.  

10. Ostatní podmínky soutěže

Pořadatel si  vyhrazuje právo bez udání důvodů soutěž zkrátit, přerušit, zrušit 
nebo změnit její Pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo bez udání důvodů 
zaměnit předmět výhry dle těchto Pravidel za jiný odpovídající. Na výhry v soutěži 
není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou 
je  vyloučeno. V  případě, že  dojde ke  změnám v  Pravidlech soutěže, bude toto 
učiněno stejnou formou a  způsobem, jakým byla tato Pravidla zveřejněna. 
Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel 
nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. 
Pořadatel soutěže neodpovídá za případné kvalitativní vady výhry.

Pořadatel je oprávněn rozhodnout všechny otázky a spory týkající se této soutěže 
podle těchto Pravidel a  bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči 
účastníkům soutěže žádné závazky  a  tito nemají nárok na  jakákoli jiná plnění 
ze strany Pořadatele. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy 
vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět 
v soutěži pouze pravdivé údaje. Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem 
soutěže se  řídí právním řádem České republiky. Účastníci soutěže nebo osoby 
jednající v  jejich prospěch jsou povinni jednat čestně a  nesnažit se  obcházet/
zneužívat tato Pravidla.

Soutěž je propagační (reklamní) soutěží, která není hazardní hrou podle zákona 
o  hazardních hrách. Účelem soutěže je  propagace služeb Pořadatele. Účastník 
soutěže může kdykoli kontaktovat Pořadatele na  adrese uvedené v  hlavičce 
těchto Pravidel nebo na  e-mailové adrese: travel@colonnade.cz  Tato Pravidla 
jsou k dispozici na www.colonnade.cz/soutez a jejich účinnost nastává 17. 3. 2023. 


