
Soutěž a leť balonem Viktoria 

Níže uvedený text jsou závazná pravidla soutěže „Soutěž a leť balonem Viktoria" 
(dále jen „soutěž“). Každý soutěžící svojí účastí potvrzuje, že je bude dodržovat.  

Ceny: 
1. cena: palubní lístek pro 2 osoby na let balonem Viktoria 
2. cena: 50% sleva na nákup palubního lístku pro 1 či 2 osoby 
3. cena: 25% sleva na nákup palubního lístku pro 1 či 2 osoby 

Zbývající soutěžící budou slosováni náhodně o tři věcné ceny – ručně vyráběný 
hrnek s motivem balonu Viktoria, láhev Balonovice a knížka Julese Verna Pět 
neděl v balóně. 

Jak se zapojit do soutěže? 

1. Na fb stránce Brno (http://www.facebook.com/mesto.brno) kliknout na „To 
se mi líbí“ 

2. Na fb stránce Balon Viktoria (http://www.facebook.com/balon.viktoria) kliknout 
na „To se mi líbí“ a zároveň na této stránce veřejně sdílet novinku o soutěži 

3. Zodpovědět první soutěžní otázku 
 „Nabízí společnost Viktoria vzduchoplavební všem svým zákazníkům 
věrnostní slevu a pokud ano, v jaké výši?“;  
odpověď na ni je možné nalézt přímo na stránce společnosti 
(http://www.viktoria-vzduchoplavebni.cz/) 

4. Tipnout si odpověď na druhou soutěžní otázku 
„Kolik letů už absolvoval balon Viktoria v Jihomoravském kraji?“; 
počítají se všechny lety za celou dobu jeho provozu, v případě letu přes 
hranici kraje rozhoduje místo startu. 

Doba trvání soutěže  

Soutěž probíhá od 15. srpna 2012 do 7. září 2012.  

Průběh a podmínky soutěže 
1.  Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let způsobilá 

k právním úkonům. 
2. Podmínkou účasti v soutěži je dodržování pravidel soutěže a přihlášení se 

na fb stránky Balonu Viktoria a stránky Brna tlačítkem „líbí se mi“. 
A veřejně sdílet novinku na fb stránce balonu Viktoria (Pokud soutěžící 
nesplní všechny podmínky, bude vyřazen ze soutěže.)  

3. Pro postup v soutěži o výhry je potřeba správně zodpovědět první soutěžní 
otázku a co nejpřesněji uhodnout odpověď na druhou soutěžní otázku.  
Pořadí výherních míst bude určeno podle toho, kdo uhodl nebo byl nejblíže 



správné odpověď u tipovací otázky. V případě více správných odpovědí 
rozhodne los. 

4. Každý účastník smí odeslat nejvýše jednu odpověď. 
5. Soutěže se nesmějí účastnit členové týmu organizátora nebo zaměstnanci 

sponzora soutěže.  
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit účastníka a to bez jakékoli 

náhrady škody, která jeho vyřazením může vzniknout.  
7. Výherci cen budou vyhlášeni nejpozději do 10 dnů od skončení soutěže. 
8. Výhra bude výherci soutěže oznámena organizátorem soutěže pomocí 

elektronické zprávy zaslané na kontaktní e-mailovou adresu účastníka 
soutěže. V případě, že pořadatel do 14 dnů od oznámení výhry neobdrží od 
účastníka soutěže potvrzení o přijetí výhry, nebude výhra udělena. 
Potvrzení o oznámení výhry musí účastník soutěže zaslat e-mailem, 
z adresy, na kterou byl o výhře informován.  

9. Výhry se nedají vyměnit za peníze.  
10. Výherci budou vyhlášeni na webových stránkách organizátora soutěže, 

příp. na fb stránce organizátora či partnera soutěže Brno.  

Práva a povinnosti  
1. Organizátor soutěže si vyhrazuje bez nároku na jakoukoli kompenzaci 

účastníka soutěže právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech 
souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, 
pozastavení, předčasného ukončení nebo vyloučení konkrétního účastníka 
ze soutěže zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže ze strany 
účastníka, z důvodu podezření z nekalé manipulace při hlasování nebo 
při podezření z jiného závadného chování ze strany účastníka.  

2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel kdykoliv 
v průběhu trvání soutěže a to i opakovaně. Nárok na získání výhry nelze 
vymáhat soudní cestou.  

3. Převzetím výhry v soutěži souhlasí účastník s tím, že organizátor soutěže je 
oprávněn užít bezplatně jejich jména a podobizny ve sdělovacích 
prostředcích a propagačních materiálech samostatně nebo ve spojení s 
produkty organizátora soutěže.  

4. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas 
s jejími pravidly. 

Organizátor soutěže 

Organizátorem i sponzorem je společnost Viktoria vzduchoplavební spol. s r. o., 
Holešín 12, 679 02 Rájec-Jestřebí, IČ: 28329724. 


