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Pravidla a podmínky Instagramové/Facebookové soutěže
Podmínky soutěže:
1. Sledovat Instagramový a Facebookový účet @ibesip
2. Sledovat story IG a FB účtu a odpovídat v hlasování.
3. Každý třetí vyhrává cenu. Pro jedno kolo soutěže je pět cen pro Instagram a pět cen
pro Facebook.
4. Hlasovat můžete jenom jednou, jinak budete ze soutěže vyřazeni. Tedy nesmíte
hlasovat zároveň na Facebooku a zároveň Instagramu.
5. O výhře bude informovat organizátor soutěže výherce soukromou zprávu.

Další podmínky :
1. Sledovat Instagramový a Facebookový účet @ibesip
2. Můžete sdílet příspěvek ve svém stories a označit @ibesip se svou odpovědí

Cena:
1. V každém kole se soutěží o malý dárek od BESIPU.
2. Výhra je zasílána výherci po České republice zdarma klasickou poštou.
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Počet odpovědí na jednoho účastníka je omezen na jednu možnost v jednom kole otázek.
Účastnit se soutěže je možné pouze prostřednictvím sociální sítě Instagram nebo Facebook.
Účastnit se soutěže je naprosto dobrovolné.
Účastníci soutěže se nezavazují ke koupi žádného zboží ani služby.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné nepřijetí komentáře, zprávy či příspěvku od
soutěžících.
Výhru nelze směnit za peníze.
Výhra je nepřenosná.
Jakákoli případná změna výhry závisí zcela na uvážení pořadatele.
Pořadatel soutěže si ponechává právo na změnu výhry za jiný produkt ve stejné nebo vyšší
hodnotě v případě, že z kapacitních důvodů nebude možné produkt zajistit.
Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu nebo Facebooku
do 28 dnů od ukončení soutěže. Pokud nebude možné výherce kontaktovat anebo neodpoví do
14 dnů od kontaktování, výhra mu propadá.
Zúčastnit soutěže se mohou všichni obyvatelé České republiky starší 15 let.
Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním na internetových
stránkách pořadatele a na jeho oficiálních profilech na síti Instagram, Facebook.
Vítězové budou vybráni Pořadatelem.
Neexistuje žádná možnost přezkoumání výsledků či jakékoliv odvolání se proti nim.
Soutěžící souhlasí s použitím veškerého jimi zveřejněného obsahu a materiálu pro případné
budoucí marketingové použití pořadatelem.
Veškerá autorská práva související se soutěží náleží pořadateli.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností
Instagram nebo Facebook a nijak s nimi nesouvisí.
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18. Společnost Instagram a Facebook je kompletně osvobozena od závazků soutěže.
19. Vyhlašovatel má právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo upravit tyto
podmínky. Po jakékoliv změně či úpravě jsou podmínky okamžitě platné.
20. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit.
21. Zúčastněním soutěže soutěžící souhlasí se všemi těmito podmínkami.
Pořadatel soutěže je SO BESIP.
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