
Pravidla akce „Jezdím s úsměvem“ 

Pořadatelem akce „Jezdím s úsměvem“ (dále jen „Akce“) je:  

společnost LONDA spol. s r.o., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 492 41 931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 
C, vložka 20283. („Organizátor“).

Spoluorganizátorem Akce je:

společnost OMV Česká republika, s.r.o. sídlo: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 IČO: 480 
38 687 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, 
vložka 15408 („Spoluorganizátor“). 

1. Doba konání Akce 

Akce probíhá ve vybraných všedních dnech v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022,

ve vysílání na Rádiu Impuls v čase od 5:00 do 18:00 hod. („Hrací dny“). 

2. Mechanika a Místo konání Akce 

Účastník se do Akce zapojí  tak,  že si  na čerpacích stanicích OMV, které jsou po celé ČR,

vyzvedne originální samolepku Jezdím s úsměvem („Samolepka“), kterou si viditelně nalepí

na zadní část svého vozu.

Dopravní  hlídka/moderátor  Rádia  Impuls  v Hrací  dny  ohlásí  ve  vysílání  konkrétní  místo

(zejména konkrétní čerpací stanici  OMV na území České republiky či určitý úsek pozemní

komunikace)  („Místo  konání  Akce“)  a  vyzve  řidiče,  kteří  svůj  vůz  v předstihu  označili

Samolepkou, aby se dostavili na Místo konání Akce. Rovněž budou ve vysílání oznámeny i

konkrétní časový nebo početní limit a výhry pro daný Herní den. („Výzva k účasti“) 

Účastník, který se dostaví na Místo konání Akce v časovém nebo početním limitu a který se

prokáže u pracovníka Organizátora s viditelně nalepenou Samolepkou na svém voze, vyhrává

některou z nabízených výher. 

Výhrou může být: 

- Poukázka na nákup pohonných hmot od společnosti OMV v hodnotě 1 300 Kč vč. DPH.

Poskytovatel této výhry je Spoluorganizátor. 

- Další předměty dle uvážení Organizátora. Hodnota výhry pro jednoho Účastníka v rámci

jednoho Hracího dne je maximálně 5 000 Kč. 

Odměnu si Účastníci přebírají bezprostředně poté, co jim na Odměnu vznikl nárok dle těchto

pravidel, tedy, dle pokynů Organizátora, a to v Místě konání Akce. Převzetí Odměny v jiném

místě a čase, jinou osobou či do jiného automobilu není možné. Nepřevezme-li si Účastník

Odměnu v souladu s těmito pravidly, jeho nárok na Odměnu zaniká bez dalšího. 

Účastník se zavazuje dodržovat pravidla a zaparkovat automobil v Místě konání Akce tak, aby

mohl  případně  poskytnout  pracovníkům  Organizátora  potřebnou  součinnost  pro  řádnou

účast  v  Akci  (např.  pro  předání  údajů).  Účastník  se  zavazuje  bezprostředně  po  převzetí

Odměny  stvrdit  Organizátorovi  nebo  jím  zmocněným  osobám  v  písemné formě  převzetí



Odměny, vč. uvedení svého jména, příjmení, roku narození, adresy bydliště a RZ automobilu.

V  případě  porušení  této  povinnosti  odpovídá  Účastník  za  škodu  tím  způsobenou

Organizátorovi nebo třetí osobě. 

Účastník i konkrétní automobil se mohou Akce zúčastnit vícekrát než jednou. Organizátor je

oprávněn shromáždit údaje o Účastníkovi a o automobilu tak, aby byl schopen zkontrolovat,

zda Účastník dodržuje pravidla. 

3. Obecná ustanovení  

Účastí v Akci dává Účastník svolení s tím, aby Organizátor, Spoluorganizátor nebo Mediální

partner, sám nebo prostřednictvím dalších osob, v souvislosti s případnou výhrou, a zejména

jejím  předáním,  bezplatně  zachycoval,  zobrazoval,  rozmnožoval  a  rozšiřoval  podobu,

podobiznu,  obrazové  snímky  a  obrazové  a  zvukové  záznamy  týkající  se  Účastníka,  nebo

projevy  jeho osobní  povahy,  písemnosti,  jméno,  příjmení,  použité  v  rámci  účasti  v  Akci,

včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích,

na internetu nebo v propagačních materiálech, a to po dobu konání Akce a dále po dobu

dvou (2) let od konce doby konání Akce.  

Akce se řídí Obecnými pravidly soutěží LONDA spol. s.r.o. pro posluchače a uživatele jejích

služeb, která jsou přístupná zde: https://www.impuls.cz/obecna-pravidla-soutezi. 
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