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Úplná pravidla soutěže Zoo a továrna na sny:
1.
Termín a místo konání
Soutěž bude probíhat v termínu od 1. července do 31. srpna 2021 na území České republiky.
2.
Výhra
Hlavní výhrou je 5 x VIP prohlídka zoo s překvapením, na kterou si každý výherce může vzít jeden
doprovod.
Výhra bude realizována dne 11. září 2021 od 10.00 hodin u dolního vstupu do zoo pro všechny
výherce, kteří zlatý kupón naleznou během doby konání akce.
Klíčovou podmínkou k vyzvednutí výhry je předložení výherního kupónu. Bez něj se nelze zúčastnit
VIP prohlídky zoo s překvapením.
Během VIP prohlídky zoo s překvapením bude pořizována fotodokumentace, která bude sloužit
pouze k propagaci ze strany zoo, výherce svojí účastí na prohlídce s tímto vyjadřuje svůj souhlas.
3.
Potvrzení výhry a výherce
Výherce hlavní výhry určí nalezení zlatého kupónu uvnitř soutěžní čokolády a splnění veškerých
podmínek soutěže.
Každý nálezce je povinen informovat zoo prostřednictvím e-mailu o nalezení zlatého kupónu na
adrese marketing@zoousti.cz. Registrace výhry je možná pouze během doby konání akce.
Po ověření splnění podmínek soutěže bude soutěžícímu potvrzeno, že se stává výhercem. Výherce
bude rovněž zveřejněn (jméno, město) v seznamu výherců na webových stránkách
www.zoousti.cz, na facebookovém a instagramovém profilu, výroční zprávě, a dalších
komunikačních kanálech pořadatele soutěže, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj
souhlas.
4.
Soutěžící
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba. Osoby mladší 15 let se mohou soutěže
zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizace a všech společností podílejících se na
výrobě veškerých komponentů.
Pokud soutěžící řádně nesplní všechny podmínky soutěže, bude ze soutěže vyloučen.
5.
Soutěžní výrobek
Do soutěže je možné se zapojit pouze nákupem soutěžní čokolády na pokladnách zoo nebo na eshopu, v obou případech je počet čokolád limitován na tři v jednom nákupu.
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6.
Obecné podmínky soutěže
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Do soutěže se může zapojit pouze soutěžící spotřebitel, resp. konečný spotřebitel soutěžního
výrobku, který si ho pořídil pro svou a rodinnou spotřebu.
Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o všech
náležitostech a výhrách v soutěži.
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v
souvislosti s užíváním výher. Pořadatel nenese žádné náklady spojené s vybráním výher.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru a nemá nárok výhru reklamovat.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž
rozšířit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. V případě změny těchto
pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem
zveřejnění na stránkách zoo.
Účastí v této soutěži zájemce (popř. jeho zákonný zástupce) uděluje souhlas se zpracováním
poskytnutí osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím
zpracováním ze strany pořadatele.
Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže,
kontrolu soutěže a předání výher.
Doba zpracování pro účel vedení soutěže je doba od okamžiku registrace do soutěže až do
vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu.
Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách zoo (www.zoousti.cz).

