
Pravidla soutěže: 

 

1. Soutěž organizuje benefitní portál www.odboryplus.cz, jehož provozovatelem je 

společnost chytryhonza.cz, s.r.o., IČ 289 33 648, se sídlem Praha 1, Nové Město, 

Václavské náměstí 806/62, PSČ 110 00, tel. +420 774 775 959.  

2. Do soutěže se může zapojit každý člen odborové organizace odborového svazu 

ČMKOS registrovaný na portále www.odboryplus.cz (dále jen portál). Přehled 

odborových svazů je umístěn na adrese www.cmkos.cz/svazy.  

3. Zasláním vyplněného soutěžního formuláře účastník soutěže souhlasí s těmito 

pravidly.     

4. Oslovený zájemce o registraci na portále je členem odborové organizace 

odborového svazu sdruženého v ČMKOS a dosud na portále není registrován. 

5. Soutěžící bude do slosování zařazen tolikrát, kolik získá nových uživatelů portálu 

www.odboryplus.cz za splnění těchto podmínek: 

 

 K registraci nového uživatele portálu odboryplus.cz musí být použity 

výhradně formuláře připravené pro registraci v rámci soutěže:  

1. soutěžní formulář, který je součástí letáku k soutěži (zde) 

2. hromadný soutěžní formulář (zde) 

3. elektronický formulář www.odboryplus.cz/soutez.aspx  

 Oslovený zájemce o registraci se na portále skutečně zaregistruje do 19. 

října 2012.  

 Oslovený zájemce potvrdí, že jste jej k registraci na portál získal 

(dokladem je vyplněný “soutěžní formulář”, který je součástí letáku nebo 

vyplněný hromadný formulář určený pro zájemce o registraci v rámci 

soutěže, případně potvrzení této skutečnosti telefonní operátorce, která 

bude zájemce o registraci kontaktovat poté, co uvedete jeho jméno a 

kontakt do elektronického formuláře - www.odboryplus.cz/soutez.aspx) 

 Soutěžní formulář a hromadný formulář musí být odeslán nejpozději do 15. 

října 2012 na adresu Odbory Plus, Českomoravská konfederace 

odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 nebo oskenovaný 

na adresu soutez@odboryplus.cz.  

 Elektronický formulář www.odboryplus.cz/soutez.aspx musí být vyplněn 

v době od zahájení soutěže (15. září 2012) do půlnoci 15. října 2012. 

 

6. Soutěžící se zavazuje, že všichni jím získaní zájemci o registraci na portále jsou 

existující osoby a vyslovili souhlas s registrací na portále odboryplus.cz.  

7. Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů a v případě výhry v této soutěži 

se zveřejněním svého jména a místa bydliště (obec) pro propagační účely.  

8. Slosování soutěže se uskuteční 22. října 2012 v Domě odborových svazů, nám. W. 

Churchilla 2, Praha. Výhry budou výhercům odeslány do jednoho týdne od 

losování poštou, nebo budou předány osobně.  

9. Výherci soutěže budou zveřejněni na portále www.odboryplus.cz 23. října 2012 a 

budou o výhře informováni organizátorem soutěže. 

10. Soutěžící má právo svoji účast v soutěži kdykoliv odvolat písemnou formou na 

adresu provozovatele. 

11. Výhry v soutěži jsou:  

Hlavní cena: tablet Samsung Galaxy P5100 

2x telefon Nokia 700 v hodnotě 7 199 Kč 

2x telefon HTC Desire C v hodnotě 5 199 Kč 
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4x telefon Samsung S6500 Galaxy Mini v hodnotě 4 199 Kč 

1x slevu na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 5 000 Kč 

1x sleva na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 3 000 Kč 

2x sleva na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 1 000 Kč 

5x poukázky Flexi Pass v hodnotě 500 Kč 

 

12. Na výhru nevzniká právní nárok. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti 

odvolání. Vymáhání výher či účasti v této soutěži právní cestou je vyloučeno. 

 


