
Pravidla akce Magic Card 
Akci Magic Card provozuje Excalibur Holding a. s., (dále jen pořadatel) IČ 003 13 963, sídlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 375, která je provozovatelem akce  a správcem osobních údajů. 

 Akce „Magic Card“ (dále jen akce) probíhá v období 2. 7. – 31. 8. 2018 v Merlin´s KinderWelt 

vždy od pondělí do pátku. 

 Přihlášení je možné vždy od 10.00 do 11.30 na Infopointu v Merlin´s KinderWelt. Slosování 

probíhá v 11.30 v kině Merlin’s KinderWelt. 

 Do akce budou zařazeny pouze přihlášky, které obsahují jméno, příjmení a datum narození 

dítěte. Je také nutné, aby přihláška obsahovala jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce 

spolu se souhlasem pravidel a dále se souhlasem ke zpracování osobních údajů. 

 Do slosování je možno se přihlásit pouze 1x denně (1 přihláška na jedno dítě), pokud bude 

pod stejným jménem a datem narození dítěte zařazeno více stejných přihlášek, bude tento 

účastník pro daný den vyřazen ze slosování. 

 Vaše osobní údaje budou zpracovávány dle Zásad o ochrany osobních údajů umístěných na 

webových stránkách www.merlinskinderwelt.com. 

 Každý den bude vylosováno 20 výherců, kteří obdrží 20 tokenů zdarma, volný vstup na 33 

atrakcí společně s kartou „Magic Card“. 

 Karta „Magic Card“ obsahuje fotografii, jméno a příjmení dítěte. 

 Po výběru 20 výherců bude každý jednotlivý vítěz v prostorách kina fotografován za účelem 

pořízení portrétní fotografie na kartu „Magic Card“. Tato fotografie slouží pouze pro tisk na 

Magic Card. Karta „Magic Card“ účastníkovi zůstává. Všechny další údaje, včetně portrétní 

fotografie, jsou tentýž den po skončení akce smazány. 

 Pouze s kartou „Magic Card“ je vítězi umožněn vstup na výše zmíněných 33 atrakcí zdarma. 

 Při vyskytnutí se jakéhokoliv problému v rámci akce musí zákonný zástupce účastnícího se 

dítěte neprodleně informovat personál Infopointu Merlin’s KinderWelt, který sjedná 

nápravu. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit, zrušit či upravit pravidla akce a právo akci předčasně 

ukončit. Dojde-li ke změně těchto pravidel, bude tato změna řádně zveřejněna na 

www.merlinskinderwelt.com a na místě pořádané akce. 

 Při nesplnění podmínek této akce ztrácí účastník nárok na výhru.  

 O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. 

 Výhry ani účast na akci nelze vymáhat soudní cestou. 


