PRAVIDLA SOUTEŽE „SOUTĚŽ S MULTIKINEM CINESTAR“

1. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže „SOUTĚŽ S MIULTIKINEM CINESTAR“ je společnost OC
Olomouc CITY, Pražská 255/41 779 00 Olomouc
(dále jen „zprostředkovatel“)

2. Místo a termín konání soutěže
Soutěž „SOUTĚŽ S MULTIKINEM CINESTAR“ (dále jen „soutěž“) je marketingová
soutěž, která bude probíhat v termínu od 17. 3. 2017 do 6. 4. 2017 (dále jen
„doba konání soutěže“).

3. Podmínky a pravidla soutěže
Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby, se souhlasem svého zákonného
zástupce a splní podmínky soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící může
soutěžit v obou vyhlášených soutěžích, vždy však pouze jednou. Soutěžící má
v případě výhry nárok vždy na jednu výhru z dané soutěže.

4. Soutěž na automobilovém simulátoru
Každý den v době konání výstavy Virtuální realita se zapíše nejlepší jezdec.
Každý čtvrtek se vyhlásí nejlepších 5 jezdců. Podpisem času u asistenta
soutěžící souhlasí se zveřejněním níže uvedeného a dává souhlas se zařazením
do databáze centra.
Vyhodnocení soutěže proběhne vždy ve čtvrtek večer a to v termínech 23. 3.,
30. 3., 6. 3. 2017. Jména výherců a jejich výsledky a fotografie budou
zveřejněny na internetových stránkách www.mojecity.cz a facebookových
stránkách https://www.facebook.com/OlomoucCITY
v termínech 24. 3., 31. 3., 7. 4. 2017
Vyzvednutí výhry do 30. 4. 2017. Platnost výherních 2D vstupenek pro uplatnění je
do 15. 5. 2017.
•

1. až 15. místo – 2D vstupenky do multikina CineStar Olomouc CITY
v celkové hodnotě

5. Soutěž o nejlepší proměnu
Návštěvník, který podstoupí proměnu se může se svou proměnou zařadit do
soutěže. Podpisem u asistenta soutěžící souhlasí se zveřejněním níže uvedeného
a dává souhlas se zařazením do databáze centra.
Jednou za týden vždy ve čtvrtek večer a to v termínech 23. 3., 30. 3., 6. 3.
2017 budou fotografie soutěžících z daného týdne zveřejněny a ponechány
k nasbírání co nejvíce lajků do následujícího čtvrtku. Prvních pět proměn
s nejvíce lajky vyhrává.
Jména výherců a jejich výsledky a fotografie budou zveřejněny na
internetových stránkách www.mojecity.cz a facebookových stránkách https://
www.facebook.com/OlomoucCITY v termínech 31. 3., 7. 4., 14. 4. 2017
Vyzvednutí výhry do 30. 4. 2017. Platnost výherních 2D vstupenek pro uplatnění

je do 15. 5. 2017.
•

1. až 15. místo – 2D vstupenky do multikina CineStar Olomouc CITY
v celkové hodnotě

Výhry budou k vyzvednutí v herní zóně Amazonie (nachází se v obchodním
centru Olomouc CITY v 1. patře) 9.00 – 20.00 hodin.

