Pravidla velikonoční soutěže na Instagramu
I. Soutěž probíhá od 23. 3. do 2. 4. 2018 na sítí INSTAGRAM na našem instagramovém profilu.
II. Jak se do soutěže zapojit?

•
•
•
•
•
•

Být starší 18 let
Je nutné sledovat náš instagramový účet @butlerscz a mít osrdíčkovaný příšpěvek se soutěží
Přidejte na svůj instagramový účet fotku vaší velikonoční výzdoby, dekorace nemusí být z našeho
obchodu. Cení se originalita fotky a vlastní tvorba velikonočních doplňků, proto se nebojte připojit k fotce
komentář s popiskem, co vás k výzdobě inspirovalo.
Fotku označte @butlerscz a hashtagem #velikonocesbutlers
Vyčkejte na ukončení soutěže a sledujte, zda se vám u fotky neobjeví výherní komentář s žádostí o vaše
údaje.
Je nutné mít nastavený Váš profil na Instagramu jako veřejný, abychom fotku viděli.

III. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a státního příslušenství ČR a SK, avšak s ohledem na
podmínky platné v rámci sociálních sítí. Fotografii může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografie. Pro
účast v soutěži je nutné nezapomenout uvést k fotce správné hashtag a zavináč (viz výše), jehož úkolem je
zařazení fotky do soutěže. Počet nahraných fotografií je omezen na jednu fotografii na uživatele.
IV. Nejzajímavější a nejoriginálnější tematicky odpovídající fotka, která splňuje požadavky výše, bude vybrána v
počtu 1. Hodnocení fotek bude na základě originality, zajímavosti, vlastního zpracování, tématiky. Výběr
výherních fotek proběhne dne 3. 4.2018. Výherce soutěže bude informován v komentáři pod fotkou, vyzváni k
zaslání kontaktních údajů, na který budeme zasílat výhru nebo bude domluveno předání odměny jinak.
V. Hodnocení fotografií
Fotky budou hodnoceny na základě originality a kreativity. Nebojte se proto zapojit svou nejhlubší fantazii a
inspirovat se na nejůrznějších místech. Pokud nám chcete o výzdobě něco důležitého sdělit, připojte komentář s
vaším příběhem, ten však rozhodně nemusí být rozhodujícícm prvkem při vyhodnocování.
VI. Výhra
Výherní fotka bude odměněné poukazem v hodnotě 1 000 Kč na jarní nákupy, kterou lze uplatnit na všech našich
prodejnách a e-shopu.
VII. Vyhlášení a předaní cen soutěže

•
•
•

Vyhlášení soutěže proběhne 3. 4. 2018.
Informace o výherci bude k nalezení v našem instastory dne 3. 4. 2018
Ceny budou zaslány poštou na uvedenou adresu výherci nebo bude domluveno předání jinak.

VIII. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s případnou prezentací úspěchu soutěže jím poskytnutých
fotografií v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci na vybraných komunikačních kanálech. Účastník soutěže
musí být vlastník fotografie, v případě zjištění porušení autorských práv fotografie bude veškerá právní
odpovědnost převedena na soutěžícího.
IX. Organizátorem soutěže je společnost BT Retail s.r.o., Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO
24276481.
Tato soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram.

