
PRAVIDLA SOUTEŽE „SOUTĚŽ VÁNOCE ZADARMO“ 

1. Organizátor soutěže 

Organizátorem soutěže „SOUTĚŽ VÁNOCE ZADARMO“ je společnost OC Olomouc CITY, 
Pražská 255/41 779 00 Olomouc (dále jen „zprostředkovatel“) 

2. Místo a termín konání soutěže 

Soutěž „SOUTĚŽ VÁNOCE ZADARMO“ (dále jen „soutěž“) je spotřebitelská soutěž, která 
bude probíhat v termínu od 1. 12. 2017 do 17. 12. 2017 (dále jen „doba konání 
soutěže“). 

3. Podmínky a pravidla soutěže 

Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby (dále jen „soutěžící“). Soutěžící má v případě 
výhry nárok vždy na jednu výhru z dané soutěže.  V případě výhry nezletilou osobou, je 
při předání nutný, aby byl i zákonný zástupce. 

NAKUPTE V OBCHODNÍM CENTRU OLOMOUC CITY V LIBOVOLNÉ HODNOTĚ, 
USCHOVEJTE ÚČTENKU A NAJDĚTE ADVENTÍHO SNĚHULÁKA SE KTERÝM HRAJEME O 
CENNÉ DÁRKY KAŽDÝ DEN! 

VYFOŤTE SE S NÍM A ZAŠLETE VČETNĚ INFORMACE ... DEN, ČAS A HODNOTU 
Z ÚČTENKY. 

TO VŠE POSÍLEJTE NA FACEBOOK OBCHODNÍHO CENTRA OLOMOUC CITY 

https://www.facebook.com/OlomoucCITY  a  nebo můžete na e-mail 
studio@radiorubi.cz 

Mechanika výběru výherců: 

Výherci budou vylosováni ze zaslaných fotografií vylosujeme celkem 6 soutěžících.  
PRVNÍ V POŘADÍ PŘI LOSOVÁNÍ OBDRŽÍ 5.000 KČ V DÁRKOVÝCH POUKÁZKÁCH 
OBCHODNÍHO CENTRA, 2. VYLOSOVANÝ V POŘADÍ OBDRŽÍ 3.000 KČ V DÁRKOVÝCH 
POUKÁZKÁCH OBCHODNÍHO CENTRA A TŘETÍ 2.000 KČ V DÁRKOVÝCH POUKÁZKÁCH 
OBCHODNÍHO CENTRA.  
A KTOMU NAVÍC DVOUKILOVÉHO KAPŘÍKA + CUKROMÍ A KRÁSNÝ ŽIVÝ STROMEČEK OD 
MOUNTFIELDU. 

DÁLE ODMĚNÍME DALŠÍ 3 SOUTĚŽÍCÍ, VYLOSOVANÉ POSTUPNĚ, TI ZÍKAJÍ DVOUKILOVÉHO 
KAPŘÍKA + CUKROVÍ A KRÁSNÝ ŽIVÝ STROMEČEK Z MOUNTFIELDU.  

https://www.facebook.com/OlomoucCITY


4. Předání výhry 

Ukončení soutěže 17. 12. ve 23:59 hodin. Výherci budou vyhlášeni 18. 12. 2017 a výhry 
předány v ÚTERÝ 19. 12. 2017 v  centrální části OC Olomouc CITY v 17 hodin. Dále 
uveřejněni budou na webových stránkách a facebookových stránkách obchodního centra 
Olomouc CITY.  

Výhry nevyzvednuté do 22.12. 2017 (uložené v Radiu Rubi v 1. patře Olomouc CITY od 8.00 
- do 17.00) propadají ve prospěch společnosti Čistá Jižní Morava, a.s.. 

5. Postup při vyhlášení a odevzdávaní výher 

Ze zaslaných správných fotografií budou vylosováni výherci. Provozovatel si vyhrazuje 
právo upravit pravidla soutěže včetně délky jejího trvání, či soutěž odvolat. Vymáhání 
cen soudní cestou je vyloučeno. Při vyzvednutí výhry je nutné mít u sebe soutěžní 
účtenku a doklad totožnosti.  V případě výhry nezletilou osobou, je při předání nutný, 
aby byl přítomen i zákonný zástupce. 

6. Osobní údaje 

Zařazením se do soutěže, tj. zasláním soutěžní fotografie, vyjadřuje účastník soutěže 
souhlas se zněním Podrobných pravidel soutěže a současně dává souhlas se zařazením 
svého jména, příjmení, adresy a telefonu do databáze společnosti Čistá Jižní Morava a.s., 
vedené za účelem kontaktu s účastníkem v případě jeho výhry v soutěži a pro informování 
o marketingových aktivitách obchodního centra a Amazonie. Výherce soutěže souhlasí 
s  tím, že jeho jméno, příjmení mohou být ve vztahu k  této soutěži zveřejněny na 
internetových stránkách, www.mojecity.cz, facebookové stránce OC Olomouc City https://
www.facebook.com/OlomoucCITY, v  magazínu MOJE CITY společnosti Čistá Jižní Morava 
a.s.  
a v prostorách obchodního centra Olomouc CITY, a to bez nároku na finanční náhradu. 

SPECIFIKACE VÝHER:  

1. 5.000 Kč v dárkových poukázkách obchodního centra Olomouc CITY  

+ poukaz na kapra (do 2 kg) + stromeček + krabice cukroví 

2. 3.000 Kč v dárkových poukázkách obchodního centra Olomouc CITY  

+ poukaz na kapra (do 2 kg) + stromeček + krabice cukroví 

3. 2.000 Kč v dárkových poukázkách obchodního centra Olomouc CITY  

+ poukaz na kapra (do 2 kg) + stromeček + krabice cukroví 

4. Poukaz na kapra (do 2 kg) + stromeček + krabice cukroví 

5. Poukaz na kapra (do 2 kg) + stromeček + krabice cukroví 

6. Poukaz na kapra (do 2 kg) + stromeček + krabice cukroví

http://www.mojecity.cz
https://www.facebook.com/OlomoucCITY
https://www.facebook.com/OlomoucCITY

