
 

 

Pravidla soutěže s turistickými pasy  

   „Dny evropského dědictví 2021“ 

 

Termín trvání soutěže: 

Soutěž probíhá od 11. září do 19. září 2021. 

Organizátor soutěže: 

Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 8,  

401 00 Ústí nad Labem,  

IČO: 00081531 

Princip soutěže:   

V době konání soutěže bude veřejnosti zpřístupněno celkem 

26 objektů uvedených v turistickém pase. Úkolem soutěžících je po dobu soutěže nasbírat do 

turistického pasu nejméně 10 razítek z těchto uvedených objektů. 

POZOR – převážná většina objektů bude přístupná pouze o víkendech (někde pouze o jednom 

víkendu). Je proto nezbytné přizpůsobit svoji případnou návštěvu termínům otevření jednotlivých 

objektů, které jsou zveřejněny na webových stránkách, na plakátech, letácích a v Informačním 

středisku města Ústí nad Labem. 

Turistický pas: 

Turistický pas získají soutěžící v Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové nám. 1/1, Palác 

Zdar) nebo přímo v jednotlivých objektech (pouze v době konání soutěže). Turistický pas je nutno na 

první straně v předtištěných kolonkách čitelně vyplnit. K prokázání návštěvy jednotlivých objektů bude 

pracovníky otisknuto do příslušného políčka v turistickém pase pamětní razítko navštívené památky. 

Jedna osoba může k orazítkování předložit pouze jeden pas! 

Slosování, vyhlášení výherců, předání cen: 

Do slosování budou zařazeni ti, kteří nejpozději do 27. září 2021 předloží turistický pas ke kontrole 

v Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové nám. 1/1, Palác Zdar).  Každý účastník soutěže 

se může prokázat pouze jedním vyplněným turistickým pasem. Po kontrole pasu zaměstnancem 

informačního střediska obdrží soutěžící slosovací formulář, který si čitelně vyplní. Turistický pas si 

soutěžící může ponechat na památku.  

Vylosování výherců bude provedeno organizátorem soutěže dne 29. září 2021. Výherci soutěže budou 

o výhře informováni, a za účelem dohody o termínu převzetí kontaktováni, prostřednictvím údajů 

uvedených ve slosovacím formuláři nejpozději do 30. září 2021. Slavnostní předání cen proběhne 

ve středu 6. října 2021 v 16:00 hod. v Informačním středisku města Ústí nad Labem.  Všechny ceny je 



 

 

nutno převzít osobně v informačním středisku města a prokázat se průkazem totožnosti. Pokud 

vítězem ceny bude účastník do 18 let věku, bude cena předána jeho zákonnému zástupci. 

O co hrajeme?: 

1. cena                pětichodové degustační menu pro dvě osoby v restauraci Větruše 

2. - 5. cena dvě vstupenky na Český melodram a dvě vstupenky na Baletní Triptych do  

                             Severočeského divadla 

6. - 10. cena dárkový balíček propagačních předmětů města  

                                           

Obecné podmínky: 

Soutěže se může za uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba. /Organizátor neposkytuje 

náhrady za náklady spojené s účastí v soutěži. /Výhru nelze vymáhat právní cestou a není možné za ni 

požadovat finanční náhradu. / Organizátor nenese odpovědnost za jakákoliv rizika, závady a závazky 

související s výhrou a jejím užíváním. /Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s jejími 

pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména případně podobizny výherců ve 

sdělovacích prostředcích a na webových stránkách města Ústí nad Labem. 

Účastník soutěže uděluje odevzdáním vyplněného kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu ve 

smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění pořadateli soutěže jako 

správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, e-mail a 

telefon za účelem řádného přihlášení do soutěže, dále za účelem předání či doručení výhry v soutěži a 

za účelem propagace soutěže a výhry v soutěži, a to na dobu maximálně 10 dní od ukončení soutěže.  

Každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematicky. Tento 

souhlas uděluje účastník soutěže dobrovolně. Účastníku soutěže byly poskytnuty informace dle článku 

13 GDPR (tj. soutěžící má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na: (i) odvolání souhlasu 

se zpracováním osobního údaje, pokud byl osobní údaj zpracováván na základě takového souhlasu, (ii) 

přístup k osobnímu údaji, opravu osobního údaje, výmaz osobního údaje, žádat omezení zpracování 

osobního údaje, (iii) přenositelnost osobního údaje, (iv) vznesení námitky proti zpracování osobního 

údaje, kterou je možné vznést u pořadatele soutěže, (v) podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. (vi) a případně další práva založená právními předpisy upravujícími problematiku ochrany 

osobních údajů).  

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách pořadatele  

https://www.usti-nad-labem.cz/files/informacni-memorandum-gdpr.pdf. 

 


