Fotosoutěž AvanTech YOU

Podmínky fotosoutěže AvanTech YOU
• Pořadatelem fotosoutěže je Hettich ČR k.s. se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, zapsaná v OR u
KOS Brno v oddíle A, vložka č. 5345, IČO 49437283
• Soutěže se může zúčastnit firma se sídlem v ČR, která navrhuje nebo vyrábí nábytek s
použitím nábytkového kování značky Hettich
• Přihlášení do soutěže probíhá zasláním e-mailu s předmětem „Fotosoutěž AvanTech YOU“ na
adresu Petr.Stanek@hettich.com
• Přihlašovací e-mail musí obsahovat:
• název firmy včetně IČO, adresu sídla firmy a telefon na majitele nebo jednatele firmy
• min. 3 a max. 10 fotografií nábytku, který navrhoval nebo vyrobil soutěžící
• na každé fotce musí být viditelná min. jedna otevřená zásuvka AvanTech YOU
• Pořadatel zveřejní fotografie do 3 pracovních dnů na https://www.facebook.com/HettichCR
doplněné o text
„Nechte se inspirovat a podívejte se na nábytek, který vyrobila firma XXXXX s použitím
jedinečných zásuvek AvanTech YOU. Jak se Vám líbí?“
• Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit nevhodné fotografie
• Pořadatel informuje soutěžícího o zveřejnění příspěvku e-mailem
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Podmínky fotosoutěže AvanTech YOU
• Fotosoutěž bude probíhat ve třech kolech
• 1. kolo
1.2. – 30.4. 2021, konec ve 12:00
• 2. kolo
1.5. – 30.7. 2021, konec ve 12:00
• 3. kolo
1.8. – 29.10. 2021, konec ve 12:00
• Fotografie zveřejněné v 1. kole nemohou soutěžit ve 2. ani ve 3. kole
• Fotografie zveřejněné ve 2. kole nemohou soutěžit ve 3. kole
• Pořadatel po ukončení každého kola vyhodnotí počet kladných emotikonů u každého
příspěvku.
• Mezi kladné se počítají tyto emotikony
„To se mi líbí“, „Super“, „Péče“, „Haha“, „Paráda“
• Počítají se pouze emotikony u příspěvku. Emotikony u jednotlivých fotek nejsou zohledněné
• Příspěvek s nejvyšším počtem kladných emotikonů je vítězný a jeho autor je výhercem daného
kola fotosoutěže
• Pořadatel informuje výherce e-mailem do 3 pracovních dnů. Výherce a pořadatel se domluví na
individuálním místě a termínu předání výhry
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Podmínky fotosoutěže AvanTech YOU
• výherce daného kola získá dárkový poukaz pro 2 osoby na 2 noci v uvedeném hotelu

• Hotel Podlesí, Podlesí u Sněžného 15, 59202 Svratka, pokoj typ Lux
• https://www.hotelpodlesi.cz/
• konkrétní termín ubytování je na dohodě mezi výhercem fotosoutěže a recepcí hotelu
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