PRAVIDLA SOUTEŽE „VÁNOCE ZADARMO!“

Organizátor soutěže
Spotřebitelskou soutěž „Vánoce ZADARMO“ organizuje společnost Čistá Jižní Morava,
a.s. se sídlem Václavské náměstí 773/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 241 88 166,
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17703 (dále jen
„organizátor“).

Místo a termín konání soutěže
Soutěž „VÁNOCE ZADARMO!“ (dále jen „soutěž“) je spotřebitelská soutěž, která bude
probíhat v termínu od 21. 11. 2016 do 13. 12. 2016 (dále jen „doba konání soutěže“) v Rádiu
Rubi.

Podmínky a pravidla soutěže
Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 15 let, pokud splní podmínky soutěže (dále jen
„soutěžící“).
Pro zařazení do soutěže musí soutěžící nakoupit v obchodním centru Olomouc CITY v minimální
hodnotě 200 Kč a za 200 Kč v hypermarketu Globus v době trvání soutěže.
Stačí nakoupit za 200 Kč v obchodním centru Olomouc City a za 200 Kč v hypermarketu Globus
Olomouc. (uschovat účtenky - součet obou účtenek musí být min 400 Kč)
Poslat den a čas nákupu + krátkou básničku na téma Vánoce, ve které zazní slova
OLOMOUC CITY, ROLNIČKA, SNÍH, HVĚZDIČKA.
Odpovědět na soutěžní otázku: Odkud vysílá Rádio Rubi?
1 CENA – 5.000,-Kč + čerstvý kapr, krabice voňavého cukroví a vánoční stromeček
2 CENA – 3.000,-Kč + čerstvý kapr, krabice voňavého cukroví a vánoční stromeček
3 CENA – 2.000,-Kč + čerstvý kapr, krabice voňavého cukroví a vánoční stromeček
Dílčí ceny
Každý pátek v průběhu konání soutěže Vánoce ZADRAMO odvážlivci, kteří se s námi podělí na našem
Facebooku o básničku, kde zazní slova OLOMOUC CITY, ROLNIČKA, SNÍH, HVĚZDIČKA, mají šanci
vyhrát dílčí cenu, a to stromek, cukroví a kapra. Tým rádia vybírá nejkrásnější básničku z celého
dne a bude přečtena moderátorem v rádiu Rubi včetně výherce.

Soutěž Vánoce ZADARMO probíhá od 21. 11. do 13. 12. 2016. Soutěží se každý den.
SEZNAM HLAVNÍCH VÝHER
1. výhra: Dárkové poukazy OC Olomouc CITY na nákup v Olomouc City v hodnotě 5.000 Kč.
Dále čerstvý kapr, krabice vánočního cukroví a živý stromeček v hodnotě 1.500 Kč
2. výhra: Dárkové poukazy OC Olomouc CITY na nákup v Olomouc City v hodnotě 3.000 Kč.
Dále čerstvý kapr, krabice vánočního cukroví a živý stromeček v hodnotě 1.500 Kč
3. výhra: Dárkové poukazy OC Olomouc CITY na nákup v Olomouc City v hodnotě 2.000 Kč.
Dále čerstvý kapr, krabice vánočního cukroví a živý stromeček v hodnotě 1.500 Kč

Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří splní podmínku nákupu v době
konání soutěže v obchodním centru Olomouc CITY nad 200 Kč a v hypermarketu Globus Olomouc.
Při vyzvednutí výhry se musí prokázat platnými účtenkami. Ze soutěže o ceny budou vyloučeni
soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo u kterých bude podezření
z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži.
V případě, že se jeden účastník soutěže stane výhercem více výher, je takový účastník
soutěže oprávněn obdržet pouze jednu výhru. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.
Výhry není možné vymáhat právní cestou.

ÚČAST V SOUTĚŽI, MECHANIKA VÝBĚRU VÝHERCŮ
Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České
republiky. Soutěžící musí učinit v obchodním centru Olomouc CITY nákup nad 200 Kč a
v hypermarketu Globus Olomouc nad 200 Kč v období od 21. 11. do 13. 12. 2016. Ze soutěže
jsou vyloučení zaměstnanci a spolupracovníci společnosti Čistá Jižní Morava a.s., včetně jejich
rodinných příslušníků a osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
k provozovateli, případně zaměstnanci a spolupracovníci dalších společností podílejících se na
přípravě a organizaci soutěže. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži,
ztrácí nárok na cenu.
Podmínky potřebné pro účast v soutěži:
 Nakoupit v Olomouc City v min. hodnotě 200 Kč v období od 23. 11. do 13. 12. 2015 a
v hypermarketu Globus Olomouc v min. hodnotě 200 Kč a uschovat pokladní doklady
 Informace k soutěži na facebookovém profilu Olomouc City a Rádia Rubi, webových
stránkách www.mojecity.cz
 Zaslání správné odpovědi na soutěžní otázku a soutěžní básničky emailem na
studio@radiorubi.cz v období od 21. 11. do 13. 12. 2016 (v emailu nesmí chybět: den a čas
nákupu z pokladního dokladu, odpověď na soutěžní otázku + básnička, jméno a příjmení,
telefonní kontakt, e-mail)
 Soutěžní otázka: Odkud vysílá Rádio Rubi?
 Složení básničky obsahující slova: OLOMOUC CITY – ROLNIČKA – SNÍH - HVĚZDIČKA
 Úplnost a správnost všech vyplněných údajů

Nevyplněné nebo částečně vyplněné kontaktní formuláře nemusí být zařazeny do soutěže. Každý
účastník se může do soutěže zapojit opakovaně při každé nové účtence nad 200,-Kč.
Mechanika výběru výherců:
1. výhra: správná odpověď na soutěžní otázku, nejkrásnější básnička
2. výhra: správná odpověď na soutěžní otázku, nejkrásnější básnička
3. výhra: správná odpověď na soutěžní otázku, nejkrásnější básnička

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Vyhodnocení soutěže proběhne v termínu od 14. 12. do 15. 12. 2016. Jména výherců budou
zveřejněny na internetové stránce www.mojecity.cz a na facebookovém profilu Olomouc City a
Rádia Rubi nejpozději 17. 12. 2016. Předání výhry proběhne 18. 12. 2016 v obchodním centru
Olomouc CITY.

PŘEDÁNÍ VÝHER
Výherci budou kontaktování moderátorem Rádia Rubi telefonicky na čísle uvedeném
v kontaktním formuláři nejpozději 17. 12. 2016. Předání cen proběhne za asistence promotýmu
Rádia Rubi dne 18. 12. 2016 v obchodním centru Olomouc City, čas bude upřesněn výherci
moderátorem. Následné vyzvednutí výher v Amazonii (po – ne, 9:00-20:00). Ceny nevyzvednuté
do 31. 12. 2016 propadají ve prospěch společnosti Čistá Jižní Morava a.s.

OSOBNÍ ÚDAJE
Účastí na akci potvrzuje každý její účastník svůj souhlas se zněním Podrobných pravidel soutěže
a současně dává souhlas se zařazením svého jména, příjmení, adresy, emailu a telefonu do
databáze společnosti Čistá Jižní Morava a.s. vedené za účelem kontaktu s účastníkem v případě
jeho ceny v soutěži a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností a využitím
pro marketingové účely. Výherce soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a
bydliště mohou být zveřejněny ve vztahu k této soutěži na internetových stránkách
www.mojecity.cz a v reklamních novinách Moje City společnosti Čistá Jižní Morava a.s., a na
facebookovém profilu Olomouc City https://www.facebook.com/OlomoucCITY, v prostorách
obchodního centra a Rádia Rubi, a to bez nároku na finanční náhradu.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Provozovatel si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže včetně délky jejího trvání, či soutěž
odvolat. Vymáhání cen soudní cestou je vyloučeno.

