
Úplná pravidla spotřebitelské internetové soutěže na webových stránkách 

www.facebook.com/mestoluhacovice 

 

 

1. Pořadatel 

Město Luhačovice, IČO 00284165, nám. 28.října 543, 763 26 Luhačovice, (dále jen „Pořadatel“) 

pořádá spotřebitelskou soutěž pod názvem „Tady pramení výhry“ (dále jen „Soutěž“), zveřejněné na 

internetových stránkách www.faebook.com/mestoluhacovice. 

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook 

za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.“ 

2. Termín a místo trvání Soutěže 

Soutěž probíhá od dne 06.04.2021 08:00 hod do 18.04.2021, 23:59 hodin na území České republiky, 

celkem 14 dnů. Vyhlášení soutěže proběhne nejpozději do týdne od ukončení trvání soutěže. 

3. Účastníci soutěže 

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České 

republiky (dále jen „Účastník“). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas 

zákonného zástupce. 

4. Podmínky účasti v soutěži 

Podmínky účasti jsou následující: 

- označit FB stránku https://www.facebook.com/rjelinek.cz „To se mi líbí“ 
- označit FB stránku https://www.facebook.com/mestoluhacovice „To se mi líbí“ 

- odpovědět na 3 soutěžní otázky: 

1. Kolik druhů bylin a koření tvoří základ pro likér Luhačovická bylinná? 

2. V jakém roce založila společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. vlastní sady?  

3. Jaký produkt je vlajkovou lodí společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.?  

 

Odpovědi účastník umístí výhradně pod příspěvkem, který vyhlašuje tuto soutěž v době trvání 

soutěže. Jde o příspěvek s datem zveřejnění 6.4.2021, v 08:00 hodin. Na příspěvky uvedené pod 

jiným příspěvkem nebo zaslané formou zprávy či vzkazu nebude brán zřetel. 

5. Výhra 

Předmět výhry a počet poskytnutých výherních předmětů 

1. cena: 2 ks Luhačovická bylinná 0,5 l + 4 vstupenky na exkurzi ve Vizovicích 

2. cena: 1 ks Luhačovická bylinná 0,5 l + 2 vstupenky na exkurzi ve Vizovicích 

3. cena: 1 ks Luhačovická bylinná 0,2 l + 2 vstupenky na exkurzi ve Vizovicích  

 

6. Vyhodnocení  

Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do týdne od ukončení trvání soutěže formou losování, do 

kterého budou zařazeny všechny správné odpovědi. Porota se skládá ze zaměstnanců MěÚ 

Luhačovice.  

7. Oznámení o výsledku a Předání výhry 

http://www.facebook.com/mestoluhacovice
http://www.faebook.com/mestoluhacovice
https://www.facebook.com/rjelinek.cz
https://www.facebook.com/mestoluhacovice


Výsledek soutěže bude oznámen formou příspěvku pod soutěžní příspěvek. Po skončení soutěže 

bude výsledek také uveřejněn formou nového příspěvku na Facebookových stránka Organizátora 

soutěže www.facebook.com/mestoluhacovice.  

Předání výhry se bude s výhercem domlouvat nejpozději do týdne po vyhlášení výsledků. Výhry 

budou distribuovány na základě úspěšné komunikace s výhercem a dodání jeho kompletních 

kontaktních údajů. 

8. Další podmínky 

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření na 

spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která 

dopomohla danému účastníku k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není 

založeno na dovednostech soutěže dle soutěžních pravidel. 

 

Luhačovice 1.4.2021 

 

 

http://www.facebook.com/mestoluhacovice

