Popis:
Soutěž o vstupenky pro dva na koncert Kate Perry dne 23.2.2015 v Praze
Mechanika soutěže:

V období od 26.1.2015 00:00:01 hod do 6.2. 2015 00:00:00 hod se soutěží o vstupenky na
koncert Kate Perry

Pořadatel soutěže: ALL STARS AGENCY s.r.o.
se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00
IČ: 27235751

Technicky zajišťuje: DIRECT Pay s.r.o., se sídlem Vinohradská 138, 130 00 Praha 3, IČ: 261 70 752

Cena za jeden hlas: 0 Kč

Soutěžní otázka:
Jakou barvu pozadí mají webové stránky TIP rádia?

A) žlutá/zelená/hnědá
B) červená/černá/bílá

Forma výhry: Celkem jedna výhra – vstupenka pro dva koncert Kate Perry dne 23.2.2015 v Praze

Podmínky účasti: Účastník hlasuje výběrem a odesláním odpovědi v mobilní aplikaci Sejf, sekce
„Zábava“, soutěž je označena ikonou TIP rádia

Výběr výherce: Výherní se stává správná odpověď, doručená v pořadí definovaném následujícím
způsobem:
Výherní se stává správná odpověď, doručená v pořadí definovaném následujícím vzorcem:
Vyhrává výherci, který správně odpověděl na soutěžní otázku a jehož odpověď v aplikaci SEJF byla
doručena ve výherním pořadí jako 60. v pořadí ze všech odpovědí v aplikaci SEJF obsahujících

správnou odpověď. V případě, že do soutěže přijmeme méně odpovědí skrze aplikaci SEJF se
správnou odpovědí než je počet odpovědí v aplikaci SEJF potřebných k určení 60tého výherního
pořadí (tj. méně než 60 odpovědí v aplikaci SEJF se správnou odpovědí), propadá výhra ve prospěch
společnosti ALL STAR AGENCY
Předání výhry: Výherce obdrží emailovou zprávu s upřesněním předání výhry.
Důležité podmínky soutěže:
a)

Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
b) Vícenásobná účast není možná a do výběru výherce jsou zařazeny pouze správné odpovědi.
c) Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín realizace výhry
d) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké ve
smyslu §§ 22 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra
nebude předána a tuto výhru získá odesílatel následující správné odpovědi.
e) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za
věcné výhry, vyplácení peněžního plnění při nečerpání celé hodnoty poukazu na výhru jakož i vymáhání účasti v
soutěži či výher právní cestou, není možná.
f) Organizátor ani Pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v
souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.
g) Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry
není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní podobě.
h) Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto
pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí
pořadatele o námitce je konečné. i) Opakovaná výhra není možná

V Praze dne 23.1.2015

