Pravidla soutěže Svatební kytice roku
2020
Pošlete nám fotografie vámi uvázaných svatebních kytic a vyhrajte zápis v sekci
svatebních dodavatelů a reklamu pro vaši firmu zdarma!

Jak na to? Je to jednoduché:

1. Zašlete nám maximálně tři fotografie vámi uvázaných svatebních kytic. Pokud
pošlete fotografie různých kytic, zvýšíte svoji šanci na výhru.
2. Provozovatel soutěže umístí všechny zaslané fotografie kytic na Facebookovou
stránku soutěže.
3. Veřejnost bude následně prostřednictvím reakcí (To se mi líbí a jeho variant)
tyto příspěvky hodnotit.
4. Fotografie s nejvyšším počtem reakcí automaticky (součet liků a sdílení)
vyhrává titul Svatební kytice roku 2020 dle široké veřejnosti.
5. Souběžně s tím bude probíhat hlasování odborné veřejnosti, která vybere
kytici, která se jí líbí nejvíce – tato získá titul Svatební kytice roku 2020 dle
odborníků.
6. Všichni soutěžící zapojení do soutěže získají propagaci jejich svatebních kytic
zdarma, a to jak v rámci Facebookové stránky, na Instagramovém profilu, ale
také na webu SvatebníAsistentka.cz
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Kdy bude soutěž probíhat?
Soutěž bude probíhat v termínu od 13. ledna 2020 do 15. února 2020, 12:00.

Fotografie, které budou do soutěže zaslány později, nebudou do soutěže
zařazeny a nebudou brány při vyhodnocování v potaz.

Kdy se dozvíte, jestli jste vyhráli?
Hlasování na Facebooku bude ukončeno 20.2.2020 ve 20:00, výsledky soutěže
budou obratem na stránkách SvatebníAsistentka.cz a na Facebooku soutěže.

Složení odborné poroty
• Zakladatel svatebního magazínu Svatbona, Lubomír Sychra: Svatbona.cz
• Svatební koordinátorka Michaela Čížová: S láskou Michaela.cz
• Floristka Kateřina Skořepová: Svatební květiny Fiore
• Svatební koordinátorka Lucie Roženská: Svatby s Láskou.cz
• Zakladatel svatebního magazínu Svatební Asistentka.cz Josef
Kroupa: Svatebni Asistentka.cz
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Doplňující informace o soutěži
V případě podezření na porušení pravidel si vyhrazujeme právo vyloučit
účastníka ze soutěže.
Facebook, ani Instagram nejsou pořadatelem této soutěže a na jejím průběhu
se nepodílí.
Provozovatel webu SvatebniAsistentka.cz, firma Přímo pod nosem s. r. o., si
vyhrazuje právo na případnou změnu/doplnění pravidel.
Účast v soutěži je dobrovolná, svou účastí však potvrzujete souhlas s pravidly.
Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let.
Na výhry se nevztahuje právní nárok. Nelze je tak převést na jinou osobu.
Mimo výhry není možné požadovat finanční náhradu. Soudní vymáhání výhry
není možné.
Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo použít zaslané fotografie v rámci jejich
zveřejnění na Facebooku, na Instagramu, ale i na webových stránkách, ale
pouze v souvislosti s pořádanou soutěží.
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