
Pravidla	  vánoční	  soutěže	  

1. K	  účasti	  v	  soutěži	  je	  třeba	  se	  zaregistrovat	  vyplněním	  a	  odesláním	  formuláře	  na	  
stránce	  stedrevanoce.cz.	  Ve	  formuláři	  je	  třeba	  vyplnit	  veškeré	  povinné	  položky.	  

2. Soutěžící	  se	  může	  do	  soutěže	  registrovat	  pouze	  jedenkrát.	  	  
3. Soutěž	  probíhá	  ve	  dnech	  11.	  11.	  –	  15.	  12.	  2016.	  
4. Na	  webech	  elle.cz,	  marianne.cz,	  marieclaire.cz,	  instyleonline.cz	  a	  svetzeny.cz	  se	  

budou	  po	  dobu	  konání	  soutěže	  objevovat	  na	  různých	  místech	  jednotlivých	  webů	  
barevné	  symboly	  s	  vyobrazením	  vánočního	  dárku	  (dále	  jen	  symbol).	  	  

5. Nové	  symboly	  budou	  na	  výše	  uvedených	  webech	  zveřejňovány	  vždy	  v	  pondělí	  v	  
10:00,	  v	  úterý	  ve	  12:00,	  ve	  středu	  v	  19:00,	  ve	  čtvrtek	  v	  16:00,	  	  pátek	  v	  15:00,	  v	  
sobotu	  v	  11:00	  a	  v	  neděli	  ve	  14:00.	  

6. Cílem	  je	  na	  webech	  najít	  všechny	  zveřejněné	  symboly	  v	  co	  nejkratším	  čase	  po	  
jejich	  zveřejnění.	  Jakmile	  soutěžící	  na	  webu	  symbol	  objeví,	  je	  třeba	  na	  symbol	  
kliknout.	  Pokud	  není	  soutěžící	  přihlášen	  či	  registrován,	  bude	  po	  kliknutí	  na	  
symbol	  vyzván,	  aby	  tak	  učinil.	  

7. Soutěžní	  systém	  zaznamenává	  každému	  soutěžícímu	  čas,	  který	  uplynul	  od	  
zveřejnění	  symbolu	  po	  jeho	  rozkliknutí	  soutěžícím.	  Jednotlivé	  časy	  se	  
soutěžícímu	  sčítají.	  

8. Soutěž	  probíhá	  v	  týdenních	  cyklech	  vždy	  od	  pátku	  do	  čtvrtka.	  V	  rámci	  daného	  
týdenního	  cyklu	  (viz	  předchozí	  věta)	  bude	  odměněno	  8	  soutěžících,	  kteří	  nalezli	  a	  
v	  nejkratším	  čase	  rozklikli	  nejvíce	  symbolů	  zveřejněných	  v	  tomto	  týdenním	  cyklu.	  
Těchto	  8	  nejlepších	  soutěžících	  obdrží	  dárkový	  poukaz	  parfumerie	  Marionnaud	  v	  
hodnotě	  2	  000,-‐	  Kč.	  

9. Na	  konci	  soutěže	  budou	  vybrání	  4	  celkově	  nejlepší	  soutěžící,	  kteří	  dále	  obdrží	  
dárkový	  poukaz	  parfumerie	  Marionnaud	  v	  hodnotě	  5	  000,-‐	  Kč.	  

10. Výherci	  budou	  informováni	  prostřednictvím	  informačního	  e-‐mailu,	  který	  jim	  
bude	  zaslán	  na	  e-‐mailovou	  adresu	  zadanou	  do	  registračního	  formuláře,	  a	  to	  až	  
po	  skončení	  souteže,	  nejpozději	  však	  do	  31.	  12.	  2016.	  

11. Kromě	  výše	  popsané	  soutěže	  je	  na	  stránce	  stedrevanoce.cz	  možné	  listovat	  
produkty	  a	  vytvořit	  si	  z	  nich	  seznam	  vánočních	  dárků	  (wishlist)	  a	  tento	  seznam	  
jakož	  i	  tipy	  na	  vánoční	  dárky	  zasílat	  svým	  přátelům,	  blízkým	  apod.	  

12. Soutěž	  a	  možnost	  popsaná	  v	  článku	  11	  se	  dále	  řídí	  pravidly	  účasti	  na	  akcích	  a	  
podmínkami	  ochrany	  osobních	  údajů	  definovanými	  ve	  Všeobecných	  
podmínkách	  společnosti	  BURDA	  Praha,	  spol.	  s	  r.o.	  (dále	  jen	  všeobecné	  
podmínky),	  které	  jsou	  v	  platném	  a	  účinném	  znění	  k	  dispozici	  
zde:	  http://burda.cz/cs/pro-‐ctenare/podminky-‐soutezi-‐a-‐predplatneho.	  

13. Pořadatel	  může	  pravidla	  soutěže	  kdykoli	  změnit,	  či	  soutěž	  bez	  náhrady	  zrušit,	  na	  
výhry	  nevzniká	  soutěžícím	  (výhercům)	  právní	  nárok.	  	  

14. Účastí	  v	  soutěži	  či	  na	  možnosti	  dle	  bodu	  11	  akceptuje	  soutěžící	  (uživatel	  webu)	  
tato	  pravidla	  a	  Všeobecné	  podmínky	  (viz	  bod	  12)	  v	  celém	  jejich	  rozsahu.	  

	  

	  


