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Pravidla soutěže „o koordinaci svatby 
zdarma“ 
Pošlete nám komentář s popisem své svatby snů, ale také s upřesněním, 

proč byste měli vyhrát koordinaci svatby právě vy a vyhrajte koordinaci 

svatby a další hodnotné ceny zdarma! 

 

 

Jak na to? Je to jednoduché: 

 

1. Přidejte komentář pod probíhající soutěž xxxx – odkaz na FB se soutěží 

(každý uživatel může poslat do soutěže jen jeden komentář). 

2. Veřejnost následně prostřednictvím reakcí (To se mi líbí a jeho variant) 

bude tyto příspěvky hodnotit. 

3. Tři komentáře s nejvyšším počtem reakcí postoupí do 2. kola. 

4. Ve 2. kole naše odborná porota vybere ze 3 nejlepších komentářů výherce, 

který si podle ní koordinaci zdarma a další hodnotné ceny zaslouží. 

5. Zbývající dva soutěžící, kteří postoupili do druhého kola od nás obdrží 

„cenu útěchy“ Knihu pro zamilované Our love Challenges 

https://www.svatebniasistentka.cz/produkt/our-love-challenges 

6. Všichni soutěžící zapojení do soutěže získají slevu 15% na šperky od firmy 

jante.cz.  
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Jaké můžete v soutěži vyhrát ceny? 
Vítěz soutěž získá celý balíček hodnotných cen a to: 

• koordinaci celého svatebního dne od koordinátorky Lucky ze Svatby s 
láskou 

• předsvatební focení od Marcely Křížové 

• svatební kytici zdarma od Florea.cz 

• 50% slevu na líčení a účes včetně zkoušky od Nikoly Krejsové 

• 50% slevu na svatební web od Výjimečnésvatby.cz 

• 40% slevu na prsteny od Jante 

• 40% slevu na zábavu pro děti na svatbě od Nehlídání dětí 

• poukaz v hodnotě 1.000 Kč na nákup perlových šperků od Perlomanie 

• poukaz v hodnotě 1.000 Kč na nákup spodního prádla, společně s osobní 
konzultací od Caresse 

• podvazek dle vlastního výběru zdarma od Něco darovaného s láskou 

• poukaz v hodnotě 500 Kč na vystylování pejska na svatbu od Pawsome 

 

Kdy bude soutěž probíhat? 
První kolo soutěže bude probíhat v termínu od 20. ledna do 13. února 

2018, 12:00.  

 

Komentáře, které se pod příspěvkem objeví později, nebudou do soutěže 

zařazeny a odborná porota je nebude brát při vyhodnocování v potaz. 
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Kdy se dozvím, jestli jsem vyhrál/a? 
Výherce vybere naše odborná porota a jeho jméno se dozvíte 14. února 

2018 na naší Facebook stránce, ale také v stránkách SvatebniAsistentka.cz. 

 

 

Složení odborné poroty 
Josef Kroupa – zakladatel svatebního magazínu Svatební Asistentka.cz 

Lucie Roženská – svatební koordinátorka z agentury Svatby s láskou 

Kateřina Hemerle – zakladatelka služby na dopravu kytic do domu 

Florea.cz 

 

Doplňující informace o soutěži 
V případě podezření na porušení pravidel si vyhrazujeme právo vyloučit 

účastníka ze soutěže. Facebook není pořadatelem této soutěže a na jejím 

průběhu se nepodílí. 

Společnost SvatebniAsistentka.cz 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 tak převést na jinou osobu. 

Mimo výhry není možné požadovat finanční náhradu. Soudní vymáhání 

výhry není možné. 


