
Velká soutěž od EXIM TOURS a CEWE FOTOLAB o skvělé ceny! 
Ceny v soutěži: 
 

- 1. Letecká dovolená u moře pro dvě osoby do SAE. 
- 2. Poukaz na nákup fototechniky a fotoslužeb u CEWE FOTOLAB v hodnotě 10 000 Kč. 
- 3. Dovolená s EXIM Tours vlastní dopravou pro dvě osoby do Rakouska  
- 4. Poukaz na nákup fototechniky a fotoslužeb u CEWE FOTOLAB v hodnotě 5 000 Kč. 
- 5. Poukaz do půjčovny fototechniky CEWE FOTOLAB v hodnotě 3 000 Kč. 
- 6. Dárkový poukaz EXIM TOURS v hodnotě 1 000 Kč. 
- 7. Poukaz na nákup fotoslužeb u CEWE FOTOLAB v hodnotě 1 000 Kč. 
- 8. Dárkový poukaz EXIM TOURS v hodnotě 500 Kč. 
- 9. Poukaz na nákup fotoslužeb u CEWE FOTOLAB v hodnotě 500 Kč. 
- 10. Plyšák maskot Mango. 

 

 
Podmínky soutěže: 

1. Kupte si u EXIM TOURS jakýkoliv zájezd v jakékoliv hodnotě od 1. 4. do 31. 5. 2019 

2. Budete-li se chtít se zařadit do soutěže, tak si nechte online poslat slevový voucher v hodnotě 

500 Kč od CEWE FOTOLAB (informace, jak a kde získat voucher, budou uvedeny ve smlouvě 

o zájezdu koupeném v termínu od 1.4 do 31.5.2019) 

3. Pak už jen stačí, když tento voucher do 15. 9. 2019 uplatníte při online objednání fotoknihy 

v minimální hodnotě 900 Kč z jakýchkoliv Vašich fotografií ZDE a tím se automaticky zařadíte 

do slosování o prima ceny 

4. O vítězi rozhodne náhodné losování - živě přenášené na Facebooku EXIM TOURS a CEWE 

FOTOLAB. 

5. Pokud nevíte co je to CEWE FOTOKNIHA a z jak jí ze svých fotografií objednat, klikněte ZDE. 

 
Podmínky účasti v soutěži: 

- Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem i doručovací 
adresou na území ČR při splnění všech podmínek účasti v soutěži, která v termínu od 1. 4. 
2019 00.00 do 31. 5. 2019 23:59 uzavře smlouvu o zájezdu s EXIM tours a zaplatí zálohu ve 
výši a termínech uvedených ve smlouvě o zájezdu, přičemž záloha musí být připsána na účet 
EXIM tours nejpozději do 31.5.2019 23:59. 

- Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci EXIM tours a CeWe Color i všechny další osoby, které 
se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve 
smyslu § 22 zák. č. Sb. občanského zákoníku. 

- Účastník soutěže souhlasí s tím, aby pořadatel a partner soutěže zpracovávali jím poskytnuté 
osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo. 

- Pořadatel tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke 
zpracování, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo na 
přístup k těmto údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění 
vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další 
práva uvedená v § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. Uplatněním poukazu v hodnotě 500 Kč do 15. 9. 2019 souhlasíte se 
zpracováním osobních údajů na straně pořadatele, tj.: EXIMtours a na straně partnera, tj.: 
CeWe Color. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na 
adrese sídle Pořadatele. Odvolání souhlasu nebo zrušením registrace zákazníka však může 
mít za následek nemožnost předání případné výhry 

https://www.fotolab.cz/program.html
https://www.eximtours.cz/co-je-to-cewe-fotokniha


- Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na adrese: 
https://www.eximtours.cz/ochrana-osobnich-udaju 

- Vítěz některé z cen v soutěži, bude vyhlášen prostřednictvím sociálních sítích pořadatele a 
partnera náhodným slosováním. Vítěz zároveň souhlasí se zveřejněním jména, příjmení, 
města a emailové adresy prostřednictvím těchto sociálních sítí. Vítěz soutěže bere na 
vědomí, že se z předávání cen pořizuje fotodokumentace a videonahrávky a souhlasí s jejich 
zveřejňováním pro marketingové účely pořadatele a spolupořadatele. 
 

- Zakoupením zájezdu v termínu 1. 4. – 31. 5. 2019 a vyrobením CEWE FOTOKNIHY 
s uplatněním poukazu v hodnotě 500 Kč (minimální hodnota objednávky je 900 Kč) souhlasí 
účastník soutěže s podmínkami účasti. 
 

 
Pořadatel soutěže: 
Pořadatelem soutěže je společnost EXIM TOURS a.s., IČO 453 12 974, se sídlem Praha 4 Chodov, 
Babákova 2390/2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 7557 (dále jen „pořadatel“ nebo „EXIM TOURS“). 
 
Partner soutěže: 
Partnerem soutěže je společnost CeWe Color, a. s., IČO 492 41 338, se sídlem Praha 4, Kloknerova 
2278/24, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2111 
(dále jen „partner“ nebo „CEWE FOTOKNIHA“). 
 
 
Termín vyhlášení 10 vítězů:  

- 20. 9. 2019, o vítězi rozhodne náhodné losování v online přenosu přenášeném na Facebooku 
EXIM tours a CEWE FOTOLAB za zástupců pořadatele a partnera soutěže.  

- Jako první budeme losovat desátou cenu. 
- Výherce budeme kontaktovat hned po vyhlášení emailem nebo telefonicky do 30. 9. 2019. 
- Předání výhry bude probíhat osobně v blízkosti bydliště výherce na nejbližší prodejně EXIM 

tours nebo CEWE FOTOLAB v říjnu 2019.  
- Výhry jsou předávány pouze osobně vylosovaným výhercům. 
- Údaje o vítězi, tj.: jméno, příjmení, email a město, budou v rámci propagace soutěže 

zveřejněny na sociálních sítích EXIMtours a CEWE FOTOLAB. 
 
Další podmínky soutěže 
a) Na jakékoliv výhry v soutěži není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel je 
oprávněn soutěž kdykoliv zrušit. 
b) Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za včasné užití výhry výhercem a ani za způsob nebo 
následky jejich užití. 
c) Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické, telekomunikační či další závady, vzniklé 
v průběhu soutěže. 
d) Změna podmínek soutěže vyhrazena. 
 
 
 
 
  


