
Pravidla a podmínky účasti v soutěži 

MISS Švestková dráha 2023 

 

I. SOUTĚŽ A POŘADATEL SOUTĚŽE 

1) Soutěž „MISS Švestkové dráhy 2023“ (dále jen „Soutěž“) je soutěž krásy pro dívky nebo ženy 
využívající jako cestující železniční linku U10 Litoměřice horní nádraží – Most, jejíž součástí je tzv. 
Švestková dráha, nebo mající k ní jiný vztah.  

2) Pořadatelem soutěže je společnost AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 
00 Praha 10, IČO: 48029483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, sp. zn. C 14616 (dále jen „Pořadatel“). 

II. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI, PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE 

1) Soutěž je oficiálně vyhlášena v lednu 2023. 
2) Přihlašování do soutěže probíhá od ledna 2023 do března 2023 na internetových stránkách 

www.svestkovadraha.cz, nebo prostřednictvím papírových formulářů přímo ve vlacích 
společnosti AŽD Praha s.r.o. na lince U10 Ústeckého kraje. 

3) Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v odst. 4 níže a účast v základním 
kole Soutěže, které se bude konat formou výběrového kola (dále jen „Výběrové kolo“). Přesný 
čas a místo konání Výběrového kola bude zveřejněn způsobem uvedeným v čl. III. těchto 
pravidel. 

4) Soutěže se může účastnit každá dívka nebo žena, která ke dni podání přihlášky, nejpozději však 
ke dni konání Výběrového kola, splňuje následující podmínky: 

i) je ve věku 17 - 35 let; 

ii) vyplní přihlášku na internetových stránkách nebo papírovou přihlášku; 

iii) má vztah ke Švestkové dráze /k lince U10 dopravy Ústeckého kraje/ve smyslu těchto pravidel; 

iv) je trestně bezúhonná; 

v) v případě postupu z Výběrového kola je ochotna účastnit se finálového večera Soutěže; 

vi) souhlasí s podmínkami Soutěže, zpracováním osobních údajů a s pořízením obrazových 
a zvukových záznamů na Výběrovém kole a finálovém večeru Soutěže. 

5) Vztah ke Švestkové dráze/ k lince U10 dopravy Ústeckého kraje/ dle těchto pravidel je prokázán, 
pokud soutěžící splňuje alespoň jednu z následujících podmínek: 

i) je držitelkou bezkontaktní čipové karty DÚK nebo pravidelně využívá vlaky na Švestkové 
dráze / lince U10 dopravy Ústeckého kraje/; 

ii) vyplní přihlašovací formulář rozdávaný přímo ve vlacích společnosti AŽD Praha s.r.o., čímž 
prokazuje přímý vztah ke Švestkové dráze / k lince U10 dopravy Ústeckého kraje/. 

6) Podmínkou platnosti přihlášky je vyplnění všech povinných údajů v online formuláři přihlášky, 
seznámení se s těmito pravidly a se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na webové 
stránce, a potvrzení zájemkyně o účast v Soutěži o tom, že se s těmito pravidly a se zásadami 
ochrany osobních údajů seznámila.  

7) V případě, že po odeslání, ale i potvrzení přihlášky ze strany Pořadatele vzniknou pochybnosti 
o tom, zda zájemkyně o účast v Soutěži splňuje podmínky Soutěže specifikované v čl. II. odst. 2 



těchto pravidel, či o identitě zájemkyně o účast v Soutěži, je zájemkyně o účast v Soutěži povinna 
na vyzvání prokázat Pořadateli splnění jednotlivých podmínek. 

8) Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v Soutěži soutěžící, jejíž osoba, jméno, podobizna 
nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam nemohl být dán do souvislosti s výrobou 
erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je 
v rozporu s platnými právními předpisy nebo etickými pravidly a dále kdykoliv v případě 
nevhodného nebo neslušného chování soutěžící při účasti na Soutěži. Soutěže se nesmí účastnit 
zaměstnanci Pořadatele nebo jejich rodinní příslušníci či osoby blízké. 

III. PRŮBĚH SOUTĚŽE 

Výběrové kolo 
1) Ze soutěžících, které řádně vyplní přihlášku, Pořadatel vybere dle svého uvážení ženy nebo dívky, 

které postoupí do Výběrového kola; rozhodnutí Pořadatele je konečné. O svém rozhodnutí 
vyrozumí Pořadatel zájemkyni o účast v Soutěži e-mailem. Pořadatel výslovně upozorňuje 
zájemkyně o účast v Soutěži, že přihlášení do Soutěže odesláním vyplněné Přihlášky automaticky 
nezakládá nárok zájemkyně o účast v Soutěži na účast ve Výběrovém kole. 

2) Výběrové kolo se bude konat ve dvou termínech určených Pořadatelem v měsíci dubnu 2023 na 
určených místech. Termíny a místo konání Výběrového kola budou uvedeny na webových 
stránkách Soutěže, nebo sděleny přímo vybraným soutěžícím prostřednictvím e-mailu. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání Výběrového kola. 

3) Pokud se soutěžící z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo Výběrového kola v alespoň jednom 
termínu včas, bude ze soutěže vyřazena. 

4) Všechny soutěžící, které budou Pořadatelem vybrány a dostaví se na pozvání na Výběrové kolo, 
obdrží odměnu za účast ve výši 2000,- Kč. 

5) Pořadatelem vybraná porota následně ze soutěžících účastnících se Výběrového kola vybere 
nejvýše 12 žen nebo dívek (dále jen „Finalistky“), které postoupí na finálový galavečer pořádaný 
Pořadatelem (dále jen „Finálový večer“) a případně náhradnice, které se zúčastní Finálového 
večera v případě nepřítomnosti Finalistky. Proti rozhodnutí poroty není odvolání možné. 

Finálový večer 
6) Finálový večer proběhne v květnu 2023 v Litoměřicích. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit 

formu i termín konání finále. Proti rozhodnutí Pořadatele není odvolání přípustné. 
7) Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo konání včas (v termínu určeném 

Pořadatelem v den konání Finálového večera, tzn. před jeho oficiálním zahájením), je Pořadatel 
oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle 
rozhodnutí Pořadatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí Pořadatel prostřednictvím poroty. 
Proti rozhodnutí Pořadatele o vyřazení není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí poroty o určení 
náhradnice není odvolání přípustné. 

8) Na Finálovém večeru budou zvoleny: 

i) MISS Švestková dráha 2023; 

ii) 1. vicemiss Švestková dráha 2023; a 

iii) 2. vicemiss Švestková dráha 2023.  

9) MISS Švestková dráha 2023, 1. vicemiss Švestková dráha 2023 a 2. vicemiss Švestková dráha 
2023 budou zvoleny porotou.  

10) Finalistky berou na vědomí, že během Finálového večera se budou řídit pokyny Pořadatele 
v souladu s dramaturgií a scénářem Finálového večera. V případě, že se Finalistka nebude řídit 



pokyny Pořadatele, vč. zákazu konzumace alkoholických nápojů, vyhrazuje si Pořadatel právo 
Finalistku vyloučit. 

11) Účast Finalistky nebo náhradnice na Finálovém večeru nezakládá právo na vstupenky na Finálový 
večer pro hosty Finalistek. 

IV. CENY A ODMĚNY 

1) MISS Švestková dráha obdrží finanční odměnu 100 tis. Kč v hotovosti, 1. vicemiss 70 tis. Kč 
v hotovosti a 2. vicemiss pak 50 tis. Kč v hotovosti.  Kromě odměny pro účastnice Výběrového 
kola všechny Finalistky, které se na Finálový večer dostaví, a které neobdrží některou z odměn 
pro vítězky dle předchozí věty, obdrží od Pořadatele odměnu za účast ve výši 15 tis. Kč 
v hotovosti. 

2) Soutěžící odevzdáním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou 
cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.  

3) Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné. 
4) Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, neplatí daně Pořadatel, ale soutěžící dle obecně 

platných předpisů. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, 
zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou z finalistek bude 
znamenat propadnutí dané ceny. 

5) V případě věcného daru nebo odměny v podobě služby předání cen předpokládá splnění závazku 
dodavatele každé ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, 
případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána. Pořadatel 
neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru a jakákoliv případná reklamace může být učiněna u 
výrobce této ceny či daru. 

6) Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících propadnutí jakýkoliv věcných 
či peněžních cen. 

7) Pořadatel může požadovat po oceněných Finalistkách nebo náhradnicích podpis darovací nebo 
jiné smlouvy a potvrzení o převzetí ceny nebo odměny. V případě odmítnutí podpisu dohody 
nebo potvrzení si Pořadatel vyhrazuje právo nepředat tuto cenu nebo odměnu. 

V. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1) Soutěžící souhlasí se zpracováváním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně 
nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují souhlas 
s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění 
výsledku soutěže a jejího výherce. Tento souhlas soutěžící nebo její zákonný zástupce stvrdí 
svým podpisem na přihlašovacím dotazníku. 

2) Soutěžící poskytuje Pořadateli oprávnění k užití fotografií, audiovizuálních záznamů a ostatních 
výstupů ze svého výkonu v rámci své prezentace na Soutěži všemi způsoby uvedenými v ust. § 71 
zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je dále oprávněn 
poskytnout podlicenci. Celý výkon nebo jeho část bude zejména užit jako upoutávka apod. 
týkající se soutěže, při prezentování soutěže před veřejností (ať již v tisku, na tiskových 
materiálech a reklamních plochách, kalendáři, v rozhlase, televizi, na internetu a podobně). 

3) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zrušit, či změnit pravidla. 
4) Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit 

konečné rozhodnutí. 


