
Pravidla soutěže s turistickými pasy                            

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2009                           
 

Termín trvání soutěže 

Soutěž probíhá od 12. září 2009  do 20. září 2009. 

Organizátor soutěže 
Organizátorem soutěže je Statutární město Ústí nad Labem. 

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 20 razítek z těchto uvedených objektů. 
POZOR – převážná většina objektů bude přístupná pouze o víkendech (někde pouze o 1 víkendu). Je proto 
nezbytné přizpůsobit svoji případnou návštěvu termínům otevření jednotlivých objektů, které jsou zveřejněny na www.usti-
nad-labem.cz, na speciálních letácích a v Informačním středisku Ústí nad Labem. 
 
Turistický pas 
Turistický pas získají soutěžící v Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové nám. 1/1) nebo přímo v jednotlivých 
historických objektech (pouze v době konání soutěže). 

Turistický pas je nutno na 1. straně v předtištěných kolonkách čitelně vyplnit (jméno – příjmení – rok narození – adresa – 
telefonní číslo). 

K prokázání návštěvy jednotlivých objektů bude pracovníky otisknuto do příslušného políčka v turistickém pase pamětní 
razítko navštívené památky. Otisk razítka  bude proveden pouze do pasu s vyplněnými údaji (viz výše). Jedna osoba 
může k orazítkování předložit pouze 1 pas. 

Slosování, vyhlášení výherců, předání cen 
Do slosování budou zařazeny turistické pasy, odevzdané  na Magistrátu města Ústí nad Labem (v podatelně nebo na odd. 
kultury a sportu) nebo v Informačním středisku města (Mírové nám. 1/1), případně zaslané poštou na adresu: Magistrát 
města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, oddělení kultury a sportu a to nejpozději do 30. září 2009. 

Za platné budou považovány turistické pasy vyplněné čitelně a řádně a dodané ve stanoveném termínu. Každý účastník 
soutěže se může prokázat pouze jedním vyplněným turistický pasem, každý další turistický pas bude považován za neplatný.  

Upozornění – pokud si soutěžící bude chtít ponechat originál turistického pasu může odevzdat (zaslat) jeho kopii. Zhotovení 

kopie nelze požadovat na pracovnicích magistrátu nebo IS.  Originály turistických pasů nebudou soutěžícím vráceny. 
 
Vylosování výherců bude provedeno organizátorem soutěže  dne 5. října 2009.  
 
Účastník soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a nakládání s nimi ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. 
 
Ceny v soutěži 
1. cena  – plnohodnotný týdenní  „Preventivně-relaxační pobyt“ s polopenzí pro 2 osoby v lázních Teplice v Čechách (termín 
říjen až prosinec 2009 – po dohodě); 
2. cena –  plnohodnotný víkendový „Rychlokurz energie“ s plnou penzí pro 1 osobu v lázních Teplice v Čechách (termín říjen 
až prosinec 2009 – po dohodě); 
3. cena – rodinná vstupenka na plavbu lodí Porta Bohemica 1  (termín po dohodě) a balíček propagačních předmětů; 
4. – 10. cena – soubor vstupenek do objektů v Ústí nad Labem a okolí a balíček propagačních předmětů; 
11. cena až 20. cena – balíčky propagačních předmětů; 
 
Ceny za 1. – 3. místo je nutné převzít osobně. Výherci budou za účelem dohody o termínu a místě převzetí ceny kontaktováni 
prostřednictvím údajů, uvedených v turistickém pase a to do 10ti pracovních dnů od vyhlášení výsledků slosování. Pokud 
vítězem 1.,  2.nebo 3. ceny  bude účastník do 18ti let věku, bude cena předána jeho zákonnému zástupci. 
 

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 žádnou 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.  
 

http://www.usti-nad-labem.cz/
http://www.usti-nad-labem.cz/
http://www.euroregin.cz/prezentace/liberecky/liberec/lazne_kundratice/index.phtml

