BOHEMIA SEKT VIP NIGHTS – PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE
Soutěž o hlavní výhru – hodinovou jízdu limuzínou s občerstvením formou Bohemia Sekt – je určena
pro osoby starší 18 let.
1. Zadavatel a Pořadatel soutěže
1.1 Zadavatelem soutěže je společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., IČ 45358711, se sídlem Starý Plzenec,
Smetanova 220, PSČ 33202.
1.2 Organizaci a průběh soutěže zajištuje Pořadatel soutěže. Pořadatelem soutěže je společnost
BROTHERS s.r.o., IČ 28238940, se sídlem Praha 5, Malátova 17/461, PSČ 150 00. Pořadatel není
odpovědný za případné škody způsobené účastníky soutěže třetím osobám během soutěže ani za
případné nalévání alkoholických nápojů prodejcem osobám mladším 18 let během soutěže.
1.3

Pravidla

soutěže

jsou

k

nahlédnutí

na

Facebooku

Bohemia

Sekt

https://www.facebook.com/bohemiasekt?fref=ts a v době konání soutěže v místě konání soutěže.
2. Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci
Zadavatele a Pořadatele a osoby v obdobném poměru.
3. Mechanika soutěže
3.1 Zájemce o soutěž na vlastní fotoaparát (mobilní telefon) vyfotografuje anebo na vlastní fotoaparát
(mobilní telefon) nechá přítomným fotografem určeným Pořadatelem vyfotografovat skupinu osob,
kterou sestavil před instalovanou fotostěnou Bohemia Sektu. Každá osoba ze skupiny na fotografii
bude držet v ruce sklenku sektu (sklenkou se zde a v dalším textu Pravidel, není-li uvedeno jinak, myslí
skutečná sklenka, nikoli maketa), zároveň bude jedna osoba ze skupiny držet maketu láhve Bohemia
Sekt a jedna osoba ze skupiny maketu sklenky na sekt.
3.2 Členové skupiny si budou moci pro účely focení zapůjčit drobné rekvizity jako kloboučky, čelenky,
hůlky apod.
3.3 Člen skupiny vstupem do míst určených k fotografování a účastí na fotografování vyjadřuje souhlas
s těmito Pravidly, s pořízením fotografií a audiovizuálních záznamů Pořadatelem nebo osobou jím
určenou, jejich zveřejněním a užitím pro marketingové a jiné účely Pořadatele nebo Zadavatele.
3.4 Zájemce o soutěž předloží fotografii pořízenou v souladu s odstavcem 3.1 hostesce určené
Pořadatelem k evidenci fotografií. Hosteska zaznamená jméno zájemce o soutěž, počet členů skupiny
držících na fotografii v ruce sklenku sektu a čas předložení fotografie hostesce. Tím se zájemce stává

účastníkem soutěže. Předložením fotografie hostesce účastník soutěže vyjadřuje souhlas s Pravidly
soutěže. Hosteska může zájemce ze soutěže vyloučit, pokud je agresivní, opilý nebo se chová jinak
nevhodně.
3.5 Každá fotografie může být hostesce předložena pouze jednou.
3.6 Prvních padesát (50) účastníků soutěže, kteří předloží hostesce fotografii ve fotoaparátu (mobilním
telefonu) a kteří splní požadavky stanovené v odstavci 3.1 a 3.4 a zároveň budou vyobrazovat nejméně
5 osob držících sklenku sektu, dostane od hostesky drobný dárek. Každý účastník soutěže má nárok
pouze na jeden dárek.
4. Fotosoutěž bude probíhat v následujících klubech od 23.00 nebo 24.00 hod. v průběhu
3 hodin:
Fabric Ostrava 23.5.2015, Apollo Sezimovo Ústí 6.6.2015, Hany Bany Praha 19.6.2015,
PH+ 20.6.2015, Znojemka Třebíč 26.6.2015, Admirál Chomutov 17.7.2015, Pantheon 18.9.2015
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo termíny a místa konání soutěže měnit a rušit, a to bez udání
důvodu a náhrady.
5. Vyhlášení vítězů
V den soutěže v místě konání v 02.00 nebo 03.00 hod. – dle aktuální informace od hostesky.
Vyhlášení vítěze:
Vítězem se stává účastník soutěže, který v den, čas a v místě konání v souladu s částí 3 Pravidel
vyfotografoval anebo nechal vyfotografovat u fotostěny skupinu s největším počtem osob držících na
fotografii v ruce sklenku sektu a tuto fotografii předložil k zaevidování hostesce.
V případě rovnosti počtu členů skupinky u více zaevidovaných účastníků se výhercem stává ten, kdo
fotografii evidoval u hostesky nejdříve.
6. Hlavní výhra
6.1 Hlavní výhrou (dále také „výhra“) je hodinová jízda limuzínou, která je během akce zaparkovaná
před vchodem do klubu, v přímé časové návaznosti na vyhlášení vítěze soutěže. Pořadatel si vyhrazuje
právo výhru nahradit jinou výhrou obdobné hodnoty.
6.2 Součástí jízdy je občerstvení formou sklenky Bohemia Sektu pro každého účastníka jízdy.
6.3 Jízda je určena pro max. počet 8 účastníků, z nichž všichni musí být starší 18 let. Výběr účastníků
jízdy určí vítěz soutěže, ale Pořadatel je oprávněn z jízdy vyloučit osoby agresivní, nadměrně opilé
nebo nevhodně se chovající.
6.4 Vyplacení výhry v penězích není přípustné.

6.5 Pokud se vítěz soutěže o výhru osobně u hostesky do 5 minut od vyhlášení vítěze nepřihlásí, ztrácí
nárok na poskytnutí výhry, a to bez náhrady. Nárok na poskytnutí výhry přechází na účastníka soutěže
určeného dle kritérií části 5 Pravidel s vyloučením vítěze. Pokud se takový účastník soutěže osobně
u hostesky do 5 minut od vyhlášení svého jména o výhru nepřihlásí, nárok na poskytnutí výhry bez
náhrady ztrácí. Nárok na poskytnutí výhry v takovém případě přechází na dalšího účastníka určeného
dle stejných kritérií až do doby, kdy se některý oprávněný účastník o výhru platně přihlásí.
6.6 Každý z účastníků jízdy je plně odpovědný za poškození nebo znečištění limuzíny nebo jinou škodu
jím způsobenou. V případě agresivního nebo jinak nevhodného chování účastníka před nebo během
jízdy je Pořadatel nebo osoba jím určená oprávněna takového účastníka z jízdy vyloučit.
7. Výhrada změny Pravidel
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Pravidla kdykoli až do doby konání soutěže měnit.

