
 
Pravidla a podmínky: 

 Soutěž je určena divákům, kteří se zúčastní hlasování o Cenu diváků pro nejlepší film  
19. Festivalu francouzského filmu v termínu od 23. listopadu do  30. listopadu 2016 v Praze, 
dále jen Soutěžící. 

 Organizátorem soutěže je společnost Francouzský institut v Praze.  

 Soutěž probíhá vyplněním hlasovacího lístku v tištěné podobě, který diváci obdrží při soutěžní 
filmové projekci 

 Všichni soutěžící po vyplnění hlasovacího lístku automaticky postupují do slosování o hlavní 
cenu – 2 zpáteční letenky do Paříže se společností AIR FRANCE. 

 Výherce bude vyhlášen dne 30. 11. na zakončení festivalu zástupcem společnosti AIR 
FRANCE. Výherce bude kontaktován prostřednictvím e-mailu bezpostředně po slosování. 
Výherce bude oznámen také na oficiálních stránkách festivalu www.festivalff.cz  
dne 1. prosince 2016. 

 Hlavní cena – 2 zpáteční letenky – budou rezervovány dle preferencí výherce, nejpozději však 
4 týdny před plánovaným odletem. Rezervace závisí na volné kapacitě míst v letadle a 
nemůže být uskutečněna v období vánočních svátků a Velikonoc. 

 Letenky je možné rezervovat v ekonomické třídě na letech provozovaných AIR FRANCE a 
jsou na ně uplatněny Všeobecné přepravní podmínky. 

 Letenky musí být vystaveny nejpozději do 15.12.2016, platnost letenky /realizace cesty/ 
nejpozdeji do 6-ti mesicu od rezervace.Odlet i návrat musí být směrován z/do destinace 
Praha. V okamžiku, kdy budou letenky vystaveny, již není možné měnit jména cestujících ani 
termíny cesty. 

 Ceny v soutěži jsou nepřevoditelné, nerefundovatelné a nemohou být směněny za finanční 
hodnotu. 

 AIR FRANCE nenese zodpovědnost za další cestovní náklady a/nebo další náklady vzniklé s 
čerpáním výhry nebo jejím nevyužitím.  

 AIR FRANCE může uchovávávat následující informace účastníků: křestní jméno, příjmení, e-
mailová adresa. Údaje vyplněné o jednotlivých účastnících jsou považovány za vyplněné 
autorizovanými uživateli e-mailových adres. 

 Soutěžící souhlasí, že jejich údaje budou použity k marketingovým účelům společností AIR 
FRANCE, jako je například pravidelné zasílání novinek. Zároveň dávají společnostem AIR 
FRANCE souhlas s jejich použitím při propagaci soutěže v médiích. 

 Soutěžící musí být starší 18 let v okamžiku hlasování. 

 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci AIR FRANCE, jejich příbuzní, společníci a ani 
osoby spojené s organizací soutěže. 

 AIR FRANCE si vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří porušili podmínky soutěže 
nebo se do jejího průběhu zapojili ilegálním způsobem. 

 Soutěžící, kteří nevyplní povinné údaje a nevysloví svůj souhlas s podmínkami soutěže, 
budou z losování vyloučeni.   

 AIR FRANCE se přísně zavazuje respektovat Vaše soukromí. Společnost nesdílí informace  

o soutěžící se třetí stranou bez souhlasu soutěžícího. Pro více informací si prosím přečtěte 

AIR FRANCE Data Security and Privacy policy, který najdete na www.airfrance.cz.  

http://www.festivalff.cz/
http://www.airfrance.com/CZ/en/common/transverse/footer/edito_psc.htm

