
Soutěž o NEJ koně
2019

Soutěžní podmínky: 
Časový průběh soutěže:
1) Zahájení soutěže: 12. 5. 2019
2) Ukončení soutěže: 15. 5. 2019
3) Vyhodnocení odpovědí, vyrozumění výherců: do 12. 6. 2019

1.  Soutěže o věcné ceny se může zúčastnit každý občan starší 18 let. 
Účastník soutěže vyplněním soutěžního kuponu a jeho vhozením 
do sběrné nádoby přistupuje k podmínkám soutěže vyhlášeným 
jejím organizátorem. Úplně a čitelně vyplňte soutěžní kupon, který 
je platný pouze při vyplnění všech požadovaných údajů. 

2.  V případě účasti v soutěži vložte vyplněný soutěžní kupon do schránky 
u kavárny Breadway v pavilonu F. Poslední den veletrhu se všechny 
odevzdané kupony vyhodnotí a bude vyhlášen „nejsympatičtější 
kůň brněnské výstavy”. Zároveň budou vylosováni tři účastníci, 
kteří obdrží věcné ceny.

Všeobecná ustanovení:
1.  Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a dalších 

právnických i fyzických osob podílejících se jakkoliv na této soutěži, 
jejich rodinní příslušníci a stejně tak i další osoby jakkoliv spjaté 
s firmami podílejícími se na této soutěži.

2.  Účastník dává souhlas organizátorovi soutěže nebo jím zmocněné 
osobě pověřené zpracováním, správou a prodejem dat k zahrnutí 
svých údajů do databáze Veletrhů Brno, a.s., a Profi Press, s.r.o. 
Účastník soutěže zároveň dává svůj výslovný souhlas se zveřejněním 
poskytnutých dat.

3.  Vítěz bude vyrozuměn písemně. Dopravu cen poštou zajistí pořadatel.
4.  Na výhry v soutěži neexistuje právní nárok.
5.  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit tuto 

soutěž kdykoliv bez náhrady.
6.  Zveřejnění výsledků soutěže naleznete na webových stránkách 

www.vystavazvirat.cz
7.  Do slosování o ceny budou zařazeny pouze hlasovací kupóny se 

správnou odpovědí na vědomostní otázku.

Uvedením e-mailu a podpisem dávám souhlas se zasíláním informačních e-mailů.
Souhlasím s podmínkami soutěže a zařazením do databáze návštěvníků BVV. Podpis:

Dejte svůj hlas
nejsympatičtějšímu koni!

Jméno a příjmení: 

E-mail:  

Tel.:  

Odevzdejte vyplněný slosovatelný kupón do osudí u kavárny Breadway v pavilonu F. Ukončení soutěže bude ve středu 15.5. 
v 12:00. Vyhlášení výsledků proběhne 15.5 v 15:00. Zároveň budou vylosováni tři účastníci, kteří obdrží věcné ceny.

Dávám svůj hlas koni číslo:
Číslo koně je uvedeno v katalogu výstavy, na boxu koně nebo na uzdečce koně při jeho vystoupení.

Soutěžní otázka:
Kolikrát vyhrála klisna Orphée des Blins Velkou pardubickou steeplechase cross country?

Odpověď:

Doplňující otázka:
Co se Vám líbilo nejvíce nebo co Vám na výstavě koní chybělo?

Odpověď:


