Pravidla Soutěží losování o ceny v rámci Svatebního veletrhu 2020
Svatební výhry jsou koncipovány především pro páry, které připravují svatbu. Soutěžit ale může
kdokoliv.

Jak můžete vyhrát vaši odměnu za účast na Svatebním veletrhu
Vyzvedněte si soutěžní kupón - lístek s číslem zdarma vždy mezi 12 - 14.45 nebo 15.00 - 16:45 od naší
hostesky, vyčkejte na čas losování po skončení módních přehlídek dle uvedeného orientačního
programu (změna času vyhrazena). Losuje se řada hodnotných cen, které vždy před losováním
oznámí moderátorka.

Kdo je soutěžící?
Soutěžícím se stává osoba, která si převzala od hostesky soutěžní kupón - lístek s číslem.

1 osoba = 1 odpověď
Jedna osoba může v jednom bloku losování vyhrát pouze jedenkrát. V případě porušení nebo pokusu
o obcházení tohoto pravidla si pořadatel vyhrazuje právo takovou osobu vyloučit natrvalo ze všech
soutěží.
Pro první blok soutěží platí výhradně soutěžní kupony rozdané mezi 12.00 - 14:45, poté zaniká jejich
platnost.
Pro druhý blok soutěží platí výhradně soutěžní kupony rozdané mezi 15.00 - 16:45, poté zaniká jejich
platnost.
Každý výherce může vyhrát pouze jednu cenu v čase losování, tedy maximálně dvě ceny v jeden den.

Změny, zrušení nebo ukončení soutěže
Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli soutěž bez uvedení důvodu změnit, zrušit nebo předčasně
ukončit.

Změny termínů
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit délku trvání soutěže, a to jak zkrátit, tak prodloužit.

Kdo se stává výhercem?
Výhercem jedné z odměn se stává soutěžící jehož číslo na soutěžní kuponu se shoduje s vylosovaným
číslem v osudí a současně se po vyhlášení čísla osobně dostaví a prokáže svým soutěžním kuponem
do cca 30 sekund na podium a případně správně (nejpřesněji) odpoví na soutěžní otázku, dostaneli ji . Nestane-li se tak, losuje se se další možný výherce, počet pokusů k dané výhře činí 5 x. Pokud se
ani po 5 losováních žádný výherce nedostaví, odměna nebude vydána a přesune se do dalšího bloku
losování.

Nevymahatelnost výher
Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Nelze požadovat místo výher finanční vyrovnání.

Zaslání výhry
Výhry se nezasílají. Výherce musí být osobně přítomen, jinak propadá.

Zveřejnění výherce
Výherce souhlasí se zveřejněním fotografií a videí pořízených v rámci akce a s jejím užitím v rámci
reportáží a dokumentace z akce.

