Pravidla fotosoutěže Vánoce Flora
Soutěž probíhá od 10. prosince do 19. prosince 2016 na sociální síti Instagram na oficiálním
profilu společnosti (flora_ol). Pořadatelem soutěže je společnost Výstaviště Flora Olomouc,
a.s., Wolkerova 17, Olomouc, 771 11, IČ: 25848526.
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let. Osoby mladší 18 let se mohou
účastnit soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce.
Průběh:
Úkolem soutěžících je vyfotit se ve fotokoutku na akci Vánoce Flora v období od 10. do 19
prosince 2016. Fotografie následně nahraje na vlastní Instagramový profil a označí jej
hashtagem #VanoceFlora. Podmínkou pro účast v soutěži je následování oficiálního
Instagram profilu společnosti Výstaviště Flora Olomouc s názvem flora_ol.
Vyhodnocení:
Vstupenky na výstavu For Model v podobě 2 ks získá 5 přihlášených fotografií, které budou
mít 20. prosince 2016 ve 20:00 nejvíce označení "like". V případě shodného počtu hlasů více
fotografií vybere odborná porota vítězné fotografie. Vítězové budou kontaktováni
prostřednictvím svého Instagramu. Vstupenky budou odloženy na jména vítězů a předány v
místě a v době konání výstavy For Model.
Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Všichni účastníci
soutěže souhlasí s využitím jejich soutěžních příspěvků pro marketingové účely společnosti
Výstaviště Flora Olomouc.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
soutěže zařazeny.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či
změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou
odpovídající náhradou.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen
okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči
účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
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