
 

HERNÍ ŘÁD 

Velká podzimní soutěž – Cesta kolem světa s Pigym 

 
Na webové stránce www.pigy.cz bude v termínu od 18. 11. 2019 do 15. 12. 2019 realizována hra s 
názvem Velká podzimní soutěž 2019 (dále jen jako „hra“).  
 
O co hrajeme: 

• 3x velký plyšák Pigy nebo Lily 

• 7x malý plyšák Pigy nebo Lily 

• 6x Laskončina kuchařka 

• 5x knížka Zahradničení s kachnou Justýnou 

• 3x předplatné časopisu na rok 2020 

• 2x Pigy puzzle 

• 1x Pigy hodinky  

• 2x Pigy nebo Lily ultraplastelína 
 

1.místo získává: velkého plyšáka Pigy nebo Lily, Pigy hodinky, 3x Laskončinu kuchařku, Pigy puzzle, 
ultraplastelínu a jako bonus předplatné časopisu prasátko Pigy na rok 2020 
2. místo získává: velkého plyšáka Pigy nebo Lily, 2x Laskončinu kuchařku, Pigy puzzle, 
ultraplastelínu a jako bonus předplatné časopisu prasátko Pigy na rok 2020 
3. místo získává: velkého plyšáka Pigy nebo Lily, 1x Laskončinu kuchařku a jako bonus předplatné 
časopisu prasátko Pigy na rok 2020 
4. až 10. místo: malý plyšák Pigy nebo Lily 
11. až 15. místo: knížka Zahradničení s kachnou Justýnou 

 
Systém hry:  

Účastníci mají za úkol správně zodpovědět soutěžní otázky. Každý den lze soutěžit pouze jednou. 

- 1. místo vyhrává odesílatel v pořadí 888. ze všech správných odpovědí. 

- 2. místo vyhrává odesílatel v pořadí 666. ze všech správných odpovědí. 

- 3. místo vyhrává odesílatel v pořadí 444. ze všech správných odpovědí. 

- 4. až 10. místo vyhrávají odesílatelé v pořadí 600., 700., 800., 900., 1000., 1100., 1200. ze 

všech správných odpovědí. 

- 11. až 15. místo vyhrávají odesílatelé v pořadí 100., 200., 300., 400 a 500. ze všech správných 

odpovědí. 

 

 



Pořadatel a organizátor: 

Pořadatelem hry je společnost Active Radio, a. s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00, 

IČ: 61058297, zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3912, která je také 

poskytovatelem výher. 

Podmínky účasti ve hře a předání výher: 

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky. Z účasti ve hře jsou 

vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem 

hry, nebo osoby blízké těmto osobám (úst. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v 

platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře. 

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít 
jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů 
osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména 
výherců mohou být uveřejněna v mediích a na internetu.  
Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve 
smyslu úst. § 845 odst. 1 z. č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za 
hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce 
výhru nepřevezme do 30 (třiceti) dnů od vyhlášení výherců na webu www.pigy.cz, možnost čerpat 
výhru zaniká.  
 

Uveřejnění pravidel hry: 

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.pigy.cz. 
Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni. 
 
Oprávnění organizátora a pořadatele:  
Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního 

uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo 

kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito 

pravidly se řídí platným právem České republiky. 


