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Vážení zákazníci, naše optika Vám přináší v tomto roce zajímavou
vou
soutěž k výročí svého působení na trhu. Máme za sebou hezkých
ých
a produktivních třináct let, a proto bychom rádi, toto naše zajímavé
avé
výročí doprovodili také něčím zajímavým pro Vás. Níže Vás seznámímíme s podmínkami soutěže a systémem, jak bude probíhat.
Hodně zdaru a těšíme se na šťastného výherce.

Soutěž „šťastných 13“ je soutěží prodejny Optika Fénix v Kroměříži.
éto
Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny zúčastněné a vstupem do této
nen
soutěže účastník dává souhlas s podmínkami soutěže, se kterými je povinen
hru
se seznámit. Není možno jakýmkoliv způsobem následně nárokovat výhru
padě
v případě nedodržení pravidel. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo v případě
šit.
zásadní změny situace na trhu předčasně soutěž ukončit nebo zcela zrušit.
Soutěž probíhá od 1. února 2016 do 20. prosince 2016
n
Principem soutěže je zasílání fotografií soutěžících a jejich vystavení na nan
nkou
šich stránkách Facebooku a následné hlasování pro tento snímek. Podmínkou
c
ch.
je, že na fotografii bude přihlášený účastník - stejná osoba - vždy v brýlích.
Tyto brýle musejí být v nadpolovičním počtu fotografií z naší prodejny..
x
xiÚčastník může zaslat jakýkoliv počet fotografií od jedné do třinácti - maximálně třináct. Zasílat můžete na náš e-mail: fenix@optikafenix.cz - čím více
fotografií zašlete, tím lépe pro Vás - vítězem se stává ten, kdo bude mít nejvyšší součet všech „lajků“ u fotografií vystavených na našem FB profilu.
u.
Ukončení zasílání je 15. prosince 2016 a ukončení hlasování
20. prosince.

www.optikafenix.cz

Soutěže se účastní kdokoliv, kdo zašle fotografii do
15. prosince 2016. Rodinní příslušníci pracovníků prodejny nejsou vyloučeni ze soutěže. Fotografie nebudeme žádným způsobem upravovat - uveřejní se ve stavu jak budou zaslány. Vyloučeny budou fotografie s pohoršujícím, erotickým nebo jinak slušné mravy porušujícím obsahem.
Každému účastníkovi po zaslání první fotografie budou odpovědí na jeho
e-mail zaslány tyto přesné podmínky, se kterými svým vstupem do soutěže
souhlasí. Pokud by nesouhlasil, je potřeba opět odpovědí na daný e-mail
zaslat žádost o vyřazení ze soutěže.
Výhra
Po ukončení soutěže pořadatel provede součet hodnocení a vyhlásí vítěze nejpozději do 23. prosince a oznámí toto výherci. Předmětem výhry je buď
hotovostní odměna ve výši 2.000 korun českých nebo volný výběr brýlové
obruby do hodnoty 4.000 korun českých.
Informace o soutěžícím
Obsahem e-mailu s první fotografií musejí být uvedeny tyto údaje: jméno
a příjmení, datum narození, celá adresa bydliště, telefon. Účastník vstupem
do soutěže souhlasí se zařazením svých údajů do naší databáze a následně
s oslovením v dalších nabídkách Optiky Fénix.

1. února 2016 v Kroměříži
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