Pravidla soutěže MODRÁ BERE
Název soutěže
MODRÁ BERE
Místo průběhu soutěže
Soutěž probíhá společně na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Organizátor soutěže
Organizátor je portál www.zetset.cz (Z STUDIO, spol. s r. o. se sídlem třída Tomáše Bati 5267,
760 01 Zlín, IČO: 63490765)
Trvání soutěže
14.12.2017 ve 12:00 - 17.12.2017 ve 12:00
Podmínky účasti v soutěži
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s věkem nad 18 let s doručovací adresou na území
ČR, která je uživatelem sociální sítě Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj
facebookový profil a je fanouškem stránky ZetSet. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže
účastnit se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou
výhru. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže.
Pravidla soutěže a způsob určení vítězů
Úkolem soutěžících je spočítat všechny modré známky (tzn. známky s modrým okrajem), které
se objeví na rubových stranách pohlednic v průběhu celého videa. Své výsledky následně uvádí
v komentářích pod soutěžním příspěvkem, přičemž každý soutěžící může soutěžit pouze
jednou. Pokud jeden soutěžící uveřejní dva komentáře, bude uznán první z nich. Soutěžící se
do soutěže automaticky přihlásí vložením komentáře pod soutěžní příspěvek.
Vítězem se stává každý soutěžící, který v komentáři uvede správný výsledek. Zveřejnění
správného výsledku proběhne den po ukončení soutěže, tj. 18.12.2017 ve 12 hod.

Oslovení výherců
Kontaktování výherců soutěže proběhne následující den po vyhlášení výsledků na FB profilu
ZetSet, tj. nejdříve 18.12.2017. Vítězové soutěže budou kontaktováni formou odpovědi do
soukromé zprávy, a to nejpozději do 20.12.2017. Spolu s odpovědí jim zde bude zaslán
unikátní kód pro odeslání jedné pohlednice zdarma, který je předmětem soutěže.

Výhra
Předmětem výhry této soutěže je unikátní kód pro odeslání jedné pohlednice zdarma
prostřednictvím mobilní aplikace ZetSet. Pohlednici je možné odeslat v rámci ČR i do zahraničí
a platnost kódu je do 31.3.2018.
Další důležité podmínky soutěže
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu
jejího trvání, akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

