Pravidla a podmínky soutěže s čokoládou SAFARI
Podmínky soutěže
1. Pořadatelem soutěže je ZOO Dvůr Králové a.s. se sídlem Štefánikova 1029, 544 01
Dvůr Králové nad Labem, IČ 27478246, DIČ CZ27478246.
2. Soutěž bude probíhat od 16. března do 30. června 2017.
3. Soutěžícím se stává osoba, která v období od 16. března do 30. června 2017 zodpoví
tři soutěžní otázky uvedené na webových stránkách ZOO Dvůr Králové.
4. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt v
České republice. Mladší osoba se soutěže může zúčastnit jen se souhlasem svého
zákonného zástupce. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito
podmínkami soutěže.
5. Podmínkou zařazení se do soutěže je zodpovězení tří otázek uvedených na webových
stránkách ZOO Dvůr Králové a vyplnění kontaktního formuláře. Každý soutěžící se
může soutěže zúčastnit pouze jednou.
6. Ze správných odpovědí bude vylosováno celkem 21 výherců.
7. Ceny do soutěže:
1. cena - Třídenní pobyt pro dvě osoby v Hotelu Safari Lodge v Safari Park Resortu
ZOO Dvůr Králové s africkou večeří, pro jednoho vylosovaného soutěžícícho, která
správně zodpověděl všechny tři otázky
2. cena – Vstupenka do ZOO Dvůr Králové pro celou rodinu (2 vstupenky pro dospělé,
2 vstupenky pro děti do 15 let), pro 10 vylosovaných soutěžících, kteří správně
zodpověděli všechny tři otázky
3. cena - Vstupenka do ZOO Dvůr Králové pro dva dospělé, pro dalších
10 vylosovaných soutěžících, kteří správně zodpověděli všechny tři otázky
8. Losování cen proběhne 3. července 2017
9. Výherce bude ohledně předání ceny vyrozuměn do tří týdnů od ukončení soutěže
prostřednictvím emailu.
10. Ceny budou výherci odeslány na adresu uvedenou v kontaktním formuláři.
11. Výherce souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení při příležitosti vyhlášení
výsledků soutěže na webových stránkách a sociálních sítí pořadatele soutěže.
12. Zařazením se do soutěže soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.
13. Zařazením do soutěže a odesláním odpovědí a vyplněného kontaktního formuláře
soutěžící vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zasílání
newsletteru ZOO Dvůr Králové na emailovou adresu uvedenou v kontaktním
formuláři.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli pozastavit, změnit či ukončit. Soutěžící v
takovém případě nemůže uplatnit nárok na žádnou formu odškodnění nebo
vypořádání. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoli technickou chybu při
pořádání soutěže ani za škodu, kterou by výhra způsobila výherci či třetím osobám ani
za průběh doručování výher.
V ZOO Dvůr Králové, 15. března 2017

