
Podrobná pravidla soutěže u příležitosti vysílání Českého rozhlasu 

z vánoční šaliny 17. 12. 2022 

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem 484/1991 Sb., o Českém 

rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ: 45245053 (dále jen jako 

„pořadatel“). 

2. Soutěž probíhá v propojení s vysíláním Českého rozhlasu Brno 17. prosince 2022. 

3. Soutěže se smí účastnit každá fyzická osoba starší 18 let. 

4. Soutěžícím je každý, kdo v uvedený den v čase od 13.30 do 14.30 dorazí k vánoční 

tramvaji na náměstí Svobody v Brně, z níž bude od 14.00 vysílat Český rozhlas Brno, a splní 

podmínky uvedené v těchto pravidlech. Místem vysílání je stanoviště tramvaje v blízkosti 

Domu pánů z Lipé, může však být změněno v závislosti na operativní dopravní situaci. 

V případě mimořádného zájmu může pořadatel rozhodnout o prodloužení termínu. 

5. Soutěžící, případně zákonný zástupce, nahlásí jméno a příjmení, věk, e-mail, popř. 

telefonní číslo a místo bydliště z důvodu předání případné výhry. 

Průběh soutěže a hlasování 

1. Úkolem soutěžících je přinést: 

a) nejstarší tištěnou Koncesi na zřizování, udržování a provozování přijímací radiofonní 

stanice (tiskopis č. 773), případně dokumenty, které ji nahradily. Stáří je určeno podle data 

vydání listiny. 

nebo 

b) nejstarší tištěnou předplatní jízdenku na městskou hromadnou dopravu v Brně. Stáří je 

určeno podle data vydání. 

2. Předložit lze pouze originál dokumentu.  

3. Přítomní zaměstnanci rozhlasu zaznamenají do archu údaje o soutěžícím a stáří listiny pro 

její vyhodnocení. 

4. Předložený dokument nemusí být vystavený na jméno soutěžícího ani jeho rodinných 

příslušníků. 

Výhry a vyhlášení výherců 

1. Vyhlášení vítězů proběhne ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Brno z vánoční 

tramvaje na náměstí Svobody 17. prosince mezi 14. a 16. hodinou. Vítěz bude zveřejněn i na 

internetových stránkách brno.rozhlas.cz a sociálních sítích Českého rozhlasu v příslušném 

článku. 



2. Výhrou je Dárkový voucher na 1000 Kč sloužící jako sleva na koupení předplatního 

kuponu měsíčního, čtvrtletního nebo ročního prostřednictvím e-shopu IDS JMK. Voucher je 

nutné uplatnit do 31. 12. 2022 

3. Vítězi jsou v jednotlivých kategoriích: 

a) tři soutěžící, kteří předloží nejstarší tištěné Koncese na zřizování, udržování a provozování 

přijímací radiofonní stanice (historický tiskopis č. 773), případně dokumenty, které je 

nahradily. 

b) tři soutěžící, kteří předloží nejstarší tištěnou předplatní jízdenku na městskou hromadnou 

dopravu v Brně. 

c) jeden soutěžící, který Českému rozhlasu Brno daruje nejstarší originál tištěné Koncese na 

zřizování, udržování a provozování přijímací radiofonní stanice (tiskopis č. 773), případně 

dokumentů, které je nahradily. 

Vítěz kategorie a) může být i vítězem kategorie c), v takovém případě obdrží dva vouchery. 

V případě shody stáří předložených listin rozhodne o udělení ceny losování. Pokud nebude 

v některé kategorii vyčerpán celkový počet výher (celkem sedm), budou nevyčerpané výhry 

rozděleny mezi kategorie další v poměru podle počtu účastníků. 

Závěrečná ustanovení 

1. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit ve všech kategoriích, ale pokud stejný dokument 

předloží více osob, nebude účast uznána žádné. 

2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou 

do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí 

nárok na výhru. 

3. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá 

nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. 

Finanční plnění výher není možné. 

4. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít jména 

výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele za účelem své 

propagace. Osobní údaje výherců budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, 

předání cen a statistického vyhodnocení. 

5. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Brno. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci 

a spolupracovníci pořadatele, ani jejich rodinní příslušníci. 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit 

nebo prodloužit. 

7. Účastí v soutěži každý účastník zároveň souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je 

oprávněn užít jména, fotografie a jiné podobizny a zvukové, případně zvukově-obrazové, 

záznamy výherců, které výherci v rámci soutěže Českého rozhlasu poskytli, za účelem 



propagace ve vysílání Českého rozhlasu, na internetu a v dalších propagačních materiálech. 

Účastník soutěže uděluje Českému rozhlasu souhlas ke zpracování a uchovávání osobních 

údajů, které mu v rámci soutěže poskytl, a to za účelem kontaktování výherců a předání 

výher. 

8. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je vystaveno na webu 

brno.rozhlas.cz. 

 

https://brno.rozhlas.cz/

