
Pravidla soutěže „Visa – Golf Czech Masters“ 
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel promoční akce „Visa – Golf Czech 
Masters“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje 
pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech D+D REAL Czech Masters. Tato pravidla 
mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Účastí v soutěži 
potvrzuje každý soutěžící souhlas s těmito pravidly. 
 
 
Organizátor a pořadatelem soutěže je:  

• Organizátorem a pořadatelem soutěže „Visa – Golf Czech Masters“ (dále jen „soutěže“) je 
společnost Visa Europe Services, Inc. Visa Europe Services Inc. je společnost založená ve státě 
Delaware (Spojené státy americké), jednající prostřednictvím své pobočky v Londýně (číslo 
pobočky BR007632) s adresou 1 Sheldon Square, London W2 6TT (dále jen „pořadatel“). 
 

I. Účastník soutěže: 
 
1. Účastníkem soutěže se může stát pouze osoba starší 18 let (dále jen „účastník, „účastník 

soutěže“ nebo „soutěžící“), která je držitelem platební karty Visa. (dále označováno také jenom 
jako „karta“, „platební karta“ či „karta Visa / Visa Electron“). 

2. Účast v soutěži je vyloučena pro zaměstnance Visa Europe Services. Ze soutěže jsou vyloučeni 
dále jakékoli jiné osoby přímo či nepřímo zapojené do této soutěže a jejich osoby blízké, jakož i 
jakékoli osoby účastnící se soutěže s jiným než osobním cílem. Organizátor si vyhrazuje právo 
vyloučit bez udání důvodu ze soutěže soutěžící, kteří jednají v rozporu s těmito pravidly. 
Rozhodnutí o vyloučení soutěžícího ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání nebo 
jakýchkoliv jiných opravných prostředků.  
 

II. Termín a místo konání soutěže: 
1. Soutěž probíhá od 27. 8. 2015  do 30. 8. 2015  včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území 

na golfovém hřišti Albartross v rámci konání golfového turnaje D+D REAL Czech Masters na 
stánku Visa Europe (dále jen „místo konání soutěže“). 

 
III. Mechanismus soutěže a výhry: 
1. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době a na místě golfového turnaje D+D REAL Czech 

Masters použije svoji platební kartu Visa k platbám za nákupy zboží či služby u přítomných 
obchodníků a prokáže se jí na stánku Visa Europe hostesce. Hosteska mu potvrdí správnost 
účtenky razítkem Visa a soutěžící získává nárok vybrat si garantovanou výhru (dále 
„garantovanou výhru“) – jeden  z voucherů do Aquapalace Praha: 

a) Vstup pro dítě za 1 Kč na říjen/listopad 2015  
nebo  

b) Vstup do sauny v září zdarma k zakoupené vstupence do Vodního světa  
nebo 

c) Slevu 20 % na Privátní Spa s platností 6 měsíců.  
2. Dále má soutěžící splňující pravidla pro zapojení do soutěže o garantované výhry možnost zapojit 

se do soutěže o bonusové výhry – 40 golfových dárků (dále „bonusové výhry“). 
a. Na každý ze 4 dní bude organizátorem každý den ráno vybráno 10 golfových dárků  z níže 

uvedeného seznamu: 10 deštníků, 5 lovítek, 5 obalů na golfovou obuv, 3 čepice, 11 setů 
míčků, 7 balíčků s markovátky a teečky.  

b. Seznam výher na daný den i jejich výherní pořadí bude určeno každý soutěžní den ráno 
hosteskou na stánku Visa.  

3. Zapojení do soutěže o bonusové výhry je založeno na  hře v šipky. Každý den konání golfového 
turnaje hosteska stanoví bodovou hodnotu, které bude nutno dosáhnout součtem hodů třemi 



šipkami, aby mohl soutěžící získat bonusovou výhru. Každý zájemce o bonusovou výhru může 
ve  Visa stánku hodit třemi šipkami na terč a pokud se trefí terče a součet bude roven výherní 
hodnotě, získává bonusovou výhru.  

4. Každý soutěžící může každý den soutěžit pouze o jednu bonusovou výhru. Počet garantovaných 
výher na jednoho soutěžícího v rámci jednoho dne není omezen.  

5. Garantované výhry (Vouchery) i bonusové výhry (golfové dárky) je možné čerpat soutěžícími do 
vyprodání zásob.  

6. Účastník akce není oprávněn žádat u obchodníků o rozepsání jedné transakce kartou Visa do více 
transakcí.  

7. Soutěže se nelze zúčastnit na základě plateb uskutečněných prostřednictvím imprinteru nebo 
hotovostních výběrů. 

8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v případě, že během doby trvání soutěže dojde 
k opakovanému podvodnému či jinému nekalému jednání, které má za následek narušení 
regulérnosti soutěže, rozšířit podmínky zapojení do soutěže pro bonusové výhry. Soutěžící budou 
mít aktuální verzi pravidel této soutěže vždy k nahlédnutí na stánku Visa.  

9. Výhry do soutěže věnuje společnost Visa Europe Services Inc. 
10. Výplata peněžité náhrady za výhru není možná. Výhra je osobní a nepřevoditelná. Výherce 

souhlasí, že výhru neprodá, nenabídne k prodeji nebo nepoužije na žádný komerční nebo 
propagační účel (včetně internetové dražby výhry). Výhra je nedělitelná a může být přijata pouze 
za podmínek uvedených v těchto pravidlech. 

11. Organizátor si vyhrazuje právo na výměnu výhry za výhru, která bude odpovídající náhradou a ve 
stejné nebo větší hodnotě jako původní výhra. 

12. Výhry si převezmou soutěžící přímo na stánku Visa, výhry, které nebudou převzaty z jakéhokoliv 
důvodu, propadají ve prospěch organizátora. V případě, že bude výhra odmítnuta, propadá ve 
prospěch organizátora. 
 

 
VI. Společná ustanovení: 
 
1. Spotřebitelská soutěž podléhá platným a účinným právním předpisům České republiky. 
2. Organizátor ani pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či 

v souvislosti s užíváním výher. Za kvalitu výher odpovídají jejich dodavatelé, kteří také vyřizují 
případné reklamace. 

3. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž 

úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 
5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor a 

pořadatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, pořizovat a uveřejňovat 
podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních 
materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže.  

 
 
V Praze dne 24. 8. 2015 


