Úplné znění pravidel marketingové akce s Divadlem na Vinohradech
s názvem

„Kupte vstupenky a získejte kalendář zdarma 2017“
platné pro Českou republiku v termínu od 9.1.2017 do vydání zásob.
Tato	
  pravidla	
  jsou	
  jediným	
  dokumentem,	
  který	
  je	
  závazný	
  pro	
  danou	
  marketingovou	
  akci	
  a	
  
v	
  případě,	
   že	
   se	
   informace	
   ze	
   zkrácených	
   pravidel,	
   propagačních	
   materiálů	
   k	
  akci	
   apod.	
  
s	
  těmito	
  pravidly	
  rozchází,	
  jsou	
  závazná	
  pouze	
  a	
  jedině	
  tato	
  pravidla.	
  
	
  
1. Pořadatel/ organizátor akce: Divadlo na Vinohradech. se sídlem v Praze 2,
Nám.
Míru
7,
IČ:
00064386,
DIČ:
CZ00064386
(dále
jen
„pořadatel/organizátor“).
2. Účastníci soutěže: Fyzické osoby starší 18 let, které zároveň splní podmínky
této akce (dále jen „účastník akce“).
3. Zařazení do marketingové akce: Každý, kdo v termínu konání akce zakoupí
vstupenky v minimální hodnotě 550,- Kč na velkou scénu nebo v minimální
hodnotě 400,- Kč na studiovou scénu získá divadelní kalendář s hodinami
zdarma.
A. Osobní nákup v místě prodeje, tj. pokladna v ulici Ibsenova
B. Online nákup na www.divadlonavinohradech.com
4. Výherci: V akci dostává dárek každý, kdo si zakoupí vstupenky v minimální
hodnotě 550,- Kč na velkou scénu nebo v minimální hodnotě 400,- Kč na
studiovou scénu. Platí do vyčerpání zásob nebo do ukončení akce.
5. Dárky: Taylor Made výhrou/dárkem je unikátní divadelní kalendář s hodinami
od pořadatele marketingové akce v hodnotě 299,-Kč. Specifikace dárku je
konkrétně uvedena na konci těchto pravidel.
6. Doručení dárků:
Dárky budou vydávány pouze na pokladně DnV v ulici Ibsenova, Praha 2.
A. Automaticky při nákupu na pokladně divadla a splnění podmínek akce
B. Při předložení dokladu o koupi na www.divadlonavinohradech.com
nebo předložení elektronických vstupenek
7. Účastník akce se může zapojit do akce opakovaně, avšak vždy po novém
nákupu.
8. Účastí v marketingové akci projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími
pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

9. Výhry/dárky nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel neodpovídá za řádné
předání výher, pokud budou zasílány přepravcem. Pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher/dárků.
10. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech
záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž
kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Při nesplnění podmínek této
soutěže stanovených podrobnými pravidly ztrácí soutěžící nárok na výhru.
11. Tato pravidla v platném znění jsou soutěžícím dostupná na
www.divadlonavinohradech.com
V Praze dne 9.1.2017
Příloha č.1 (ukázka dárku):

