
Podmínky marketingové soutěže 

1. Pořadatel soutěže
1.1 Pořadatelem marketingové soutěže “ (dále jen „soutěž“) je Josef Novák, se sídlem Funkeho 910 Kolín 2 
280 02, IČ: 48658316, DIČ: CZ7311031002 (dále jako „pořadatel“).

2. Doba platnosti soutěže
2.1 Soutěž bude probíhat na prodejních místech: hájovna Kersko, na zahrádce restaurace Letná Kolín, areál 
benz.pumpy Matimex Písková Lhota a areál firmy Velas a.s. Lysá nad Labem v termínu od 1.12. 2016 8:00 
hod do 23.12.2016 17:00 hod včetně.

3. Účastníci soutěže
3.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba, která si na prodejně zakoupí vánoční stromek (vyjma
stromku II. jakosti) a čitelně vyplní na obdržený lístek číslo účtenky a vhodí do uzavřeného boxu (dále jako 
„účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní 
kritéria pro výherce.

4. Podmínky účasti v soutěži
4.1 Do soutěže bude zařazena fyzická osoba, která v době trvání soutěže zakoupí na některé
z našich prodejen vánoční stromek (1 zakoupený stromek = 1 slosovatelná účtenka)

5. Výhry, podmínky získání výher
5.1 Do soutěže bylo vloženo 9 výher:
1. štíp. tvrdé dřevo 10 sprm
2. kuláče tvrdé v m 10 prm
3. kuláče měkké jehličnaté v m 10 prm
4. kuláče měkké listnaté v m 10 prm
5. divoké prase (zvěřina) 80 kg
6. divoké prase (zvěřina) 40 – 50 kg
7. – 9. divoké prace (zvěřina) 20 – 30 kg
Dřevo včetně dopravy do 30km (počítáno od provozovny v Pískové Lhotě)
Zvěřina samozřejmě veterinárně vyšetřena

Výherci budou vylosováni za přítomnosti notáře dne 4.1.2017 na provozovně v Pískové Lhotě. Výherní čísla
budou do 2 dnů uveřejněny stránkách www.lesynovak.cz. Výherci se s účtenkou osobně dostaví na 
provozovnu v Pískové Lhotě (po – pá 7:30-15:30 hod). Výhra bude výhercům předána dle vzájemné 
domluvy. 
5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a 
hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou 
výhru opatřit.

6. Další podmínky soutěže
6.1 Podmínky soutěže jsou zveřejněny po celou dobu soutěžního období na webových stránkách 
www.lesynovak.cz
6.2 Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není 
účastníkem soutěže nijak zavázán a účastníci soutěže nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 
pořadatele, než jaká jsou uvedena v podmínkách.
6.3 Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické 
problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (funkčnost telefonních linek, sítě apod.). 
6.4 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo 
konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či 
námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit,
přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na 
webových stránkách www.lesynovak.cz.

http://www.lesynovak.cz/

