
DOD 2018 - Pravidla 
soutěže na Instagramu 
 

1. POŘADATEL 

Pořadatelem soutěže je společnost PRECIOSA-LUSTRY, a.s. se sídlem Nový svět 915, Kamenický 

Šenov 471 14, IČ: 00012645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

v oddíle B, vložka 37, (dále jen „pořadatel“). 

2. SOUTĚŽÍCÍ 

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 16 let s trvalým pobytem nebo doručovací 

adresou v České republice, která splní podmínky soutěže (dále jen „soutěžící“).  

3. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT? 

Soutěž probíhá́ od soboty 6. 10. 2018, 8:00 do neděle 7. 10. 2018, 23:59. Soutěže se soutěžící 

zúčastní tak, že uveřejní v době trvání soutěže na svém veřejném profilu na sociální síti Instagram 

příspěvek s #PreciosaLighting. Podmínkou zařazení do soutěže je sledování účtu @preciosalighting 

na Instagramu.  

Každý soutěžící může vložit neomezený počet příspěvků.  

4. VÝBĚR VÝHERCE 

Výhercem se stane soutěžící, který splnil všechny podmínky pro účast v soutěži a současně byl 

jeho příspěvek vybrán porotou určenou pořadatelem. Vyhodnocení soutěže proběhne dne 

11.10.2018. Výherce bude informován v komentáři pod vítězným příspěvkem a soukromou 

zprávou na Instagramu.  

Organizátor má právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují pravidla soutěže, dále soutěžící, 

jejichž příspěvky budou v rozporu s dobrými mravy, budou poškozovat pořadatele a jeho dobrou 

pověst či budou neoprávněně zasahovat do práv třetích osob. Soutěžící, který svým příspěvkem 

poruší práva pořadatele nebo jiných osob, je z tohoto jednání odpovědný.  

  



5. ODMĚNA V SOUTĚŽI 

Výhrou v soutěži je: 

1 x křišťálová váza z produkce pořadatele v hodnotě 15.000 Kč. 

6. PŘEDÁNÍ VÝHRY 

Pořadatel a výherce se domluví na předání výhry. Výherce souhlasí s tím, že pokud se nedohodne 

s pořadatelem jinak, výhru si vyzvedne osobně v sídle pořadatele, a to nejpozději do 11. 12. 2018. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE A SOUTĚŽÍCÍCH 

Soutěžící účastí v soutěži dává souhlas, že může být jeho příspěvek uveřejněn na instagramovém 

profilu a jiných komunikačních kanálech pořadatele, a že může být využit k propagaci pořadatele. 

Pořadatel má právo nahradit výhru dle odst. 5. těchto pravidel výhrou obdobného typu a hodnoty. 

Výhru není možné směnit za hotovost. Organizátor může soutěž kdykoliv dle svého uvážení zrušit. 

 

 
  


