MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC
Velikonoční soutěž pro celou rodinu o 15 dárkových balíčků
Pravidla soutěže:
1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je Moravské divadlo Olomouc, příspěvková
organizace, třída Svobody 33, Olomouc, PSČ 77900, IČ 00100544, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 989
2. Soutěž probíhá v Olomouci od pátku 2. dubna 8:00 do pondělí 5. dubna 23:59.
3. Soutěž nemá věkové omezení pro účastníky, mohou se do ní zapojit děti a dospělí. Ze
soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k pořadateli soutěže.
4. Soutěžící jsou povinni řídit se instrukcemi pořadatele soutěže.
5. Principem soutěže je najít na čtyřech místech v Olomouci čtyři kartičky s otázkami – na
každém místě je jedna kartička. Pořadatel soutěže zveřejní v den zahájení soutěže, tedy v
pátek 2. dubna v 8:00, na svých webových a facebookových stránkách indicie k nalezení
těchto čtyř míst. Účastník soutěže musí správně zodpovědět na otázky ze všech čtyř
kartiček. Do pondělí 5. dubna do 23:59 pak pošle na e-mail soutez@mdol.cz nebo do zprávy
na facebooku divadla čtyři správné odpovědi.
6. Losování proběhne v úterý 6. dubna v dopoledních hodinách v budově Moravského
divadla Olomouc. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím e-mailu nebo zprávy na
Facebooku.
7. Výherce pro převzetí výhry musí prokázat svoji totožnost platným dokladem (občanský
průkaz či cestovní pas) a podepsat předávací protokol. Lhůta pro vyzvednutí výhry je do 31.
května 2021.
8. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo
zrušit či změnit její pravidla. Změna podmínek programu či jeho ukončení i změny v
podmínkách a pravidlech soutěže jsou účinné okamžikem zveřejnění na webu a
facebookové stránce Moravského divadla Olomouc.
9. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.
Vymáhání účasti nebo výhry v soutěži právní cestou je vyloučeno. Výhercům nevzniká právo
výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.
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