
 
 

Pravidla soutěže „POZNEJ VINNÝ SKLEP“ 

1. Byty Domy Nemovitosti s.r.o., člen obchodní sítě Realitní společnosti České 

spořitelny a.s., Kurdějov 273, 693 01 Hustopeče, IČO: 01812114 jako pořadatel 

a organizátor (dále jen BDN), vyhlašuje soutěž na webovských stránkách 

www.vinnesklepynaprodej.cz s názvem POZNEJ VINNÝ SKLEP (dále jen 

Soutěž), a to za podmínek dále uvedených.  

2. 2x měsíčně (vždy v neděli/pondělí) zveřejní BDN na 

www.vinnesklepynaprodej.cz/soutez/ fotografii vinného sklepu z některé z 

vinařských obcí na Jižní Moravě a úkolem soutěžících bude poznat, kde se 

tento vinný sklep nachází.  

3. Soutěž probíhá v jednotlivých kolech a v termínech, uvedených na stránce 

webu www.vinnesklepynaprodej.cz/soutez/ 

4. Ze všech správných odpovědí budou vylosování vždy dva soutěžící, kteří se 

stanou výherci daného kola a získají cenu, která je vypsaná pro každé kolo 

Soutěže. 

5. Soutěže se může zúčastnit každý návštěvník internetových stránek 

www.vinnesklepynaprodej.cz,  který v určeném období správně zodpoví 

soutěžní otázku, a vyplní soutěžní formulář. Z jedné e-mailové adresy bude 

v každém kole Soutěže přijata pouze jedna odpověď, a to ta první, z dané e-

mailové adresy. 

6. Jméno výherce každého kola Soutěže bude zveřejněno na stránce webu 

www.vinnesklepynaprodej.cz/soutez/ v den ukončení daného kola soutěže.  

7. Cenu si výherce bude moci vyzvednout způsobem a v termínu, uvedeným 

na stránce webu www.vinnesklepynaprodej.cz/soutez/ 

8. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s trvalým 

pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a 

spolupracovníci BDN, jakož i osoby blízké, dle definice stanovené zákonem č. 

40/1964 Sb. v platném znění. Soutěž se řídí platnými zákony České republiky. 

9. Organizátor není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly 

vzniklé během registrace a řízení soutěže. 

10. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, délku trvání, jakož 

i na zrušení Soutěže jednostranně a to z jakéhokoliv důvodu. 

11. Soutěžící vyslovují svůj bezpodmínečný souhlas s těmito pravidly a zároveň 

berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok.  

12. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření 

z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.  

 

Platné ke dni 15.3.2020 

 

Jan Jordán 
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