Úplná pravidla soutěže
„Vyraž do Kanady na NHL!“
Česká republika
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vyraž do
Kanady na NHL!“ (dále jen „Soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který
závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na všech komunikačních a propagačních
materiálech určených spotřebitelům.
Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu.
Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu
společnosti INTERSNACK, a.s. a společnosti AIRBUZZ s.r.o.
Soutěž může být bez uvedení důvodu a náhrady zrušena dle rozhodnutí společnosti
INTERSNACK, a.s.

I. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže v České republice je AIRBUZZ s.r.o., se sídlem Jažlovická
1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 24260541, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka
197631 (dále jen „Organizátor“).

II. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže v České republice je společnost INTERSNACK, a.s, se sídlem č.p.
164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 51 (dále jen
„Pořadatel“).
Soutěž je pořádaná ve spolupráci se společností Intersnack Slovensko, a.s., se sídlem
Nozdrkovce 1798, Trenčín 911 04, Slovenská republika, IČO: 31 450 211, společností
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl Sa, vložka č.
131/R, v stejném termínu i na území Slovenské republiky.

III. Technický servis
Technický servis zajišťuje: Nilia Production, s.r.o., se sídlem Pujmanové 888/13, Podolí,
140 00 Praha 4, infolinka +420 731 929 780 v pracovní dny 9-17:00, email: info@nilia.cz.

IV. Trvání soutěže a místo
Soutěž probíhá v termínu od 23. dubna 2019 08:00 hodin do 21. května 2019
20:00 hodin včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) exkluzivně v řetězcích Tesco
Stores ČR, a. s. na území České republiky. Soutěží se každý den vždy v čase od 8:00 do
20:00 hodin.
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V. Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na následující výrobky spol. INTERSNACK, a.s. značky Bohemia slané
snacky zakoupené v době konání soutěže exkluzivně v prodejnách Tesco Stores ČR, a. s.
Česká republika:
(dále společně jen „soutěžní výrobky“).

Seznam soutěžních výrobků

EAN kód výrobku

Výrobek

CHIPSY
8595606206106

BOHEMIA CHIPS JEMNE SOLENE 70g

8594002930080

BOHEMIA CHIPS SOLENÉ 150g

8594002930219

BOHEMIA CHIPS JEMNE SOLENÉ 230g

8595606206120

BOHEMIA CHIPS PAPRIKA 70g

8594002930073

BOHEMIA CHIPS PAPRIKA 150g

8594002934897

BOHEMIA CHIPS PAPRIKA 230g

8595606206144

BOHEMIA CHIPS SLANINA 70g

8594002931735

BOHEMIA CHIPS SLANINA 150g

8594002933449

BOHEMIA CHIPS SLANINA 230g

8595606206182

BOHEMIA CHIPS SPIZ 70g

8594002934248

BOHEMIA CHIPS CHALUPARSKY SPIZ 150g

8595606206168

BOHEMIA CHIPS SMETANA CIBULKA 70g

8595606204355

BOHEMIA CHIPS SMETANA A CIBULKA 150g

8595606204454

BOHEMIA KOTLIKOVE BRAMBURKY CHILLI 120g

8595606205291

BOHEMIA KOTLÍKOVE MORSKA SUL 120g

8595606204485

BOHEMIA KOTLIKIKOVE BRAMBURKY CIBULE A SMETANA 120g

8595606204423

BOHEMIA KOTLÍKOVE BRAMBURKY ROZMARÝN A SUL 120g

8595606203297

BOHEMIA VRUBY SOLENE 65g

8595606203259

BOHEMIA VRUBY CESNEK 65g

8595606206229

BOHEMIA VROUBKOVANE PIZZA 65g

8595606204119

BOHEMIA VROUBKOVANE PIZZA 130g

8595606206205

BOHEMIA CHIPS MORSKA SUL 65g
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8595606204096

BOHEMIA VROUBKY MORS.SUL 130g

8595606206243

BOHEMIA VROUBKOVANE HORCICE 65g

8595606205550

BOHEMIA VROUBKOVANE HORCICE 130g

PEČIVO
8595606204164

HRADECKE TYCINKY SYROVE 90g

8595606204249

HRADECKE TYCINKY GRAHAM 90g

8595606204263

HRADECKE TYCINKY KMIN 90g

8594006091046

BOHEMIA TYCINKY HRADECKÉ 100g

8594002930561

BOHEMIA TYCINKY SLANÉ 85g

8594002934361

BOHEMIA TYCINKY SÝROVÉ 85g

8594002934873

BOHEMIA TYCINKY BRAMBOROVE 85g

8594002934200

BOHEMIA TYCINKY SLANÉ 190g

8594002935320

BOHEMIA TYCINKY SYROVÉ 190g

8594002935344

BOHEMIA TYCINKY BRAMBOROVE 190g

8595606205628

BOHEMIA BRAMBOROVE CRACKERY Z PECE MORSKA SUL 100g

8595606205642

BOHEMIA BRAMBOROVE CRACKERY Z PECE SMETANA PAPRIKA 100g

8595606204621

BOHEMIA MAXI MIX 100 g

ARAŠÍDY
4000265060012

BOHEMIA ARASIDY SOLENÉ 100g

8594002936020

BOHEMIA ARASIDY SOLENÉ 400g

8594002936044

BOHEMIA ARASIDY SOLENÉ 135g

8595606204492

BOHEMIA KOTLIKOVE ARASIDY S BYLINKAMI 150g

8595606204508

BOHEMIA KOTLIKOVE ARASIDY S CHILLI 150g

VI. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území
České nebo Slovenské republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti INTERSNACK, a.s., Intersnack
Slovensko, a.s., AIRBUZZ s.r.o., a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké dle
občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii (dále jen jako „osoba blízká“). V
případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností
nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito
soutěžící povinni mít souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v soutěži, tak pro
případné převzetí výhry.
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VII. Účast v soutěži
Účastník se zapojí do soutěže tak, že zakoupí minimálně tři soutěžní výrobky exkluzivně
v prodejně řetězce Tesco Česká republika v době konání soutěže od 23. 4. 2019 do 21. 5.
2019 (dále jen „soutěžní nákup“), uschová si účtenku – daňový doklad prokazující
uskutečnění tohoto soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“) a v době konání
soutěže se zaregistruje zasláním soutěžní registrace jedním ze dvou možných způsobů, a
to buď:
1. přes webové stránky www.bohemiachips.cz, záložka soutěže, soutěž Tesco (dále
jen „webová zpráva“) nebo
2. zašle soutěžní SMS v předepsaném formátu (dále jen "soutěžní SMS").

Pro zaslání webové zprávy je nutné vyplnění následujících údajů do registračního
formuláře na webových stránkách www.bohemiachips.cz:
-

jméno a příjmení soutěžícího
e-mailová adresa soutěžícího
datum nákupu ze soutěžní účtenky ve formátu DDMM
čas nákupu ze soutěžní účtenky ve formátu HHMMSS
mobilní telefonní číslo soutěžícího
adresa soutěžícího (ulice, číslo popisné, město, PSČ)

Soutěžní SMS musí být doručena v následujícím formátu:
BOHTmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraDATUM NAKUPU Z
UCTENKYmezeraCAS NAKUPU Z UCTENKYmezeraE-MAILOVA ADRESA
Datum a čas do soutěžní SMS bude doplňován ve formátu DDMM HHMMSS
Příklad SMS v případě nákupu 3. 5. 2019 v 12.10:15 hod:
BOHT JAN NOVAK 03.05. 12.10:15 JAN@SEZNAM.CZ
Soutěžní SMS v rámci ČR se zasílá na telefonní číslo: 876 11.
Maximální cena SMS je 5 Kč vč. DPH (dle tarifu operátora).
Soutěžní registrace přes webové stránky soutěže / zaslání soutěžní SMS probíhá každý
den v době konání soutěže. Registrovat lze soutěžní výrobky zakoupené po celou dobu
konání soutěže. Rozhodující je vždy okamžik doručení soutěžní registrace, nikoli okamžik
odeslání webové zprávy či soutěžní SMS.
Za soutěžícího se považuje osoba, jejíž jméno a příjmení je uvedeno v registračním
formuláři / v soutěžní SMS a vlastní mobilní telefon se SIM kartou a telefonním číslem,
které je uvedeno v registračním formuláři / v soutěžní SMS.
Registrací a odesláním webové zprávy pomocí formuláře přes webové
www.bohemiachips.cz nebo odesláním soutěžní SMS soutěžící prohlašuje, že:
-

stránky

se seznámil s pravidly této soutěže, a že s nimi souhlasí;
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-

uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a s využitím
projevů osobní povahy podle čl. XI. těchto pravidel.

Po registraci přes webovou stránku bude soutěžícímu okamžitě vyhodnocena registrace,
a to na dané stránce, tzn. soutěžícímu bude přímo na webové stránce sděleno, zda vyhrál
výhru 2 (Hodinky Garmin Forerunner 30), či nikoli.
Po odeslání soutěžní SMS bude soutěžícímu okamžitě zaslána odpovědní SMS, ve které
mu bude sděleno, zda vyhrál výhru 2 (Hodinky Garmin Forerunner 30) či nikoliv.
V případě nesprávně zadané webové zprávy / nesprávné soutěžní SMS bude soutěžící
informován ihned po odeslání o nesprávnosti své soutěžní registrace.
Zasláním jedné soutěžní registrace se soutěžící účastní soutěže o jednu výhru. Jeden
soutěžící se může soutěže účastnit i opakovaně, vždy však s novou soutěžní registrací a
novým soutěžním nákupem. S jednotlivou soutěžní účtenkou se lze soutěže účastnit
opakovaně pouze v případě, že taková soutěžní účtenka obsahuje informaci o provedení
více soutěžních nákupů (např. dvakrát se lze s jednou soutěžní účtenkou registrovat,
pokud soutěžící dle této účtenky zakoupí šest kusů soutěžních výrobků atd.).
Účastník soutěže je povinen si uschovat originální soutěžní účtenku pro prokázání nároku
na výhru a prokázání řádné účasti v soutěži. Pokud soutěžící nedoloží doklady splňující
podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez náhrady vyřazen. Soutěžní účtenky
potvrzující zakoupení soutěžních výrobků, které neobsahují datum a čas nákupu, se
nepovažují za doklady splňující podmínky těchto pravidel.
V případě, že se jeden soutěžící zúčastní soutěže vícekrát, je povinen uschovat si
všechny originální soutěžní účtenky od soutěžních nákupů, které zařadil do soutěže.
V případě pochybností má organizátor právo požadovat předložení soutěžních účtenek od
všech soutěžních nákupů, které soutěžící zařadil do soutěže. Pokud se účastník
neprokáže ve stanovené lhůtě odpovídajícím počtem dokladů splňujících tato pravidla,
bude ze soutěže bez náhrady vyřazen.
V případě výhry je soutěžící povinen zaslat poštou originální soutěžní účtenku/ účtenky
do 14 dnů od obdržení informace přes sms či web o jeho výhře. Soutěžící musí poslat
všechny soutěžní účtenky na adresu: AIRBUZZ s.r.o., "Soutěž Bohemia Tesco", nám. I.
P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2.
V případě ztráty zásilky Českou poštou nebo jinou přepravní službou nenese Organizátor
žádnou odpovědnost. Doporučujeme zasílat jako Doporučené psaní a uschovat si
podací lístek.

VIII. VÝBĚR VÝHERCE
Výhru 1 - Zájezd do Kanady na NHL, získává 1 soutěžící z ČR (a jeden soutěžící ze
SR). Výherce se stanoví na základě náhodného losování, kdy ze všech platných registrací
systém náhodně vybere, za přítomnosti notáře, výherce. Po ukončení soutěže budou
určeny 2 náhodné výběry pro Hlavní výhru (jeden pro ČR a druhý pro SR). Losování
proběhne první den po ukončení soutěže, tedy 22. 5. 2019. Výherci budou nejpozději
následující den, tedy 23. 5. 2019 telefonicky informováni o své výhře.
Výherci jsou povinni nahlásit agentuře AIRBUZZ s.r.o. jména účastníků zájezdu
nejpozději do 30. 7. 2019.
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Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry a po doložení platné
soutěžní účtenky/účtenek. Podrobnosti předání budou dohodnuty individuálně.
Výherce výhry 2 – Hodinky Garmin Forerunner 30, se stanoví na principu tzv.
„šťastné chvilky“. „Šťastnou chvilkou“ se rozumí časový okamžik určený Pořadatelem
soutěže před jejím zahájením ve formátu datum/hodina/minuta/vteřina (např. 25.4.
2019 13:31:31).
Šťastné chvilky jsou nastaveny v době konání soutěže na každý den v časech od 8:00
hodin do 20:00 hodin.
Předem stanovené šťastné chvilky jsou uložené v zapečetěné obálce u notáře.
Výhercem se stane ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže
a jehož platná soutěžní registrace bude doručena formou webové zprávy nebo soutěžní
SMS (pro danou výhru) v příslušnou šťastnou chvilku. Nebude-li v danou šťastnou chvilku
doručena žádná platná soutěžní registrace, příslušnou výhru vyhrává soutěžící, jehož
platná soutěžní registrace bude doručena jako první po stanovené šťastné chvilce.
V případě, že by v souladu s tímto odstavcem výhru získal soutěžící, který podle těchto
pravidel výhru získat nemůže (např. proto, že již překročil maximální počet daných
výher, které může získat), nevzniká mu nárok na výhru a výhercem se stává odesílatel
soutěžní registrace doručené jako další v pořadí.
V případě, že dojde k současnému doručení soutěžní registrace několika soutěžících
ve stejnou šťastnou chvilku, je rozhodujícím kritériem pro určení výherce pro příslušnou
výhru dřívější datum nákupu uvedený na nákupní účtence k soutěžním výrobkům. Stejně
se postupuje v případě, kdy nebude v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná
soutěžní registrace a současně dojde k doručení soutěžní registrace několika soutěžících
v okamžik, kdy bude doručena první platná soutěžní registrace po stanovené šťastné
chvilce.
Rozhodující pro určení výherce je okamžik doručení webové zprávy v hracím systému
organizovaném pořadatelem a doručení soutěžní SMS.

IX. VÝHRY
Výhra 1.
1x Zájezd do Kanady na NHL pro dva
Součástí výhry je:
-

Zájezd do Kanady pro dva na 10 dní (délka pobytu bude upřesněna dle
konkrétních letů. Možné termíny zájezdů výherci uvedeme nejpozději v červenci

-

2019, po zveřejnění jednotlivých zápasů NHL),
Termíny v období říjen 2019 – duben 2020,
Výherci budou nabídnuty 3 možné termíny, ze kterých si vybere 1, který mu
vyhovuje,
Letenka economy pro 2 osoby,
3 * hotel pro dva,
2 vstupenky do síně slávy - (bylo by dobré specifikovat, jaké síně slávy)
2 vstupenky na zápas NHL
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Zájezd je bez služby delegáta. Zájezd nelze směnit za finanční částku nebo jinou výhru.
Výherce musí být způsobilý vycestovat do Kanady (čistý trestní rejstřík). Transfer
z letiště do hotelu a z hotelu na letiště není součástí výhry.
Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry a po doložení platné
soutěžní účtenky/účtenek. Podrobnosti předání budou dohodnuty individuálně.

Výhra 2.
Hodinky Garmin Forerunner 30 (Chytré hodinky - přímé měření tepové frekvence
(zápěstí); krokoměr, měření vzdálenosti, výpočet spálených kalorií, měření rychlosti,
měření tempa, záznam trasy; kompatibilní s: Android, iOS; vodotěsné do 50 m (5 ATM);
GPS, akcelerometr).
Výhry jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku.
Každý den po dobu trvání soutěže se vyhrávají 12x hodinky Garmin Forerunner 30, vždy
v čase od 8:00 do 20:00 hod. Výhru 2 získá každý den konání soutěže 12 soutěžících.
Výhru 2 může jeden soutěžící vyhrát maximálně 1x.
Výherce se stanoví na základě tzv. „šťastné chvilky“ = časový okamžik přijetí registrace
určený hracím systémem ve formátu datum/hodina/minuta/vteřina (např. 24. 04. 2019
13:31:33). V průběhu soutěže bude určeno celkem 348 takových okamžiků pro každou
výhru.

X. Oznámení a předání výher
Po zaslání soutěžní SMS / odeslání web registrace systém okamžitě odešle/ zobrazí
soutěžícímu informaci, zda vyhrál.
Všechny výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím zásilkové služby do 21
pracovních dnů od doručení a uznání platných účtenek, pokud pořadatel neurčí jinak
s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na
webových stránkách soutěže.
Soutěžící je povinen nejpozději 14 dnů od oznámení o výhře zaslat doklad o
platbě (originál nebo kopii) na adresu uvedené v sms nebo soutěžním webu .
Pokud soutěžící z jakéhokoli důvodu účtenku nedoloží ve stanovené lhůtě (rozhodující je
datum poštovního razítka uvedeného na obálce), výhra propadá bez náhrady pořadateli
soutěže.
Organizátor má právo požadovat účtenky od všech soutěžních nákupů, které soutěžící
zařadil do soutěže. Pokud soutěžící z jakéhokoli důvodu na výzvu organizátora účtenku
nedoloží ve stanovené lhůtě (rozhodující je datum poštovního razítka uvedeného na
obálce), výhra propadá bez náhrady pořadateli soutěže.
Případné důkazní břemeno při pochybnostech, zda byla účtenka zaslána či nikoliv, nese
zasílající. Proto doporučujeme výhercům posílat doporučeně originály účtenky a ponechat
si kopie.
Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše či na jiné
protiplnění, a to ani finanční, odpovídající hodnotě výhry.
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Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky využití výher se řídí
podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.
Pořadatel ani organizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či
s účastí v soutěži.

XI. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním
nákupem. V případě zakoupení více soutěžních výrobků v jednom soutěžním nákupu je
možné zaslat soutěžní zprávu se stejným datem a časem nákupu opakovaně. Počet
zaslaných soutěžních zpráv však musí odpovídat počtu zakoupených soutěžních výrobků
na doložené soutěžní účtence.
Došlé registrace jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího
zaznamenat čas přijetí i obsah zprávy. U přijatých soutěžních zpráv je zhotovený záznam
obsahující mobilní telefonní číslo a další obsah došlé zprávy. Takto získané informace jsou
rozhodující pro určení výherců.
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru,
soutěžní zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže či soutěžní zprávy jinak
nesplňující podmínky soutěže. Dále nebudou zařazeny odeslané soutěžní SMS zprávy
jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů ČR (např.
prostřednictvím internetu), a SMS zprávy odeslaných nikoli z území ČR. Pořadatel
soutěže a organizátor si vyhrazují právo konečného posouzení zaslaných soutěžních
zpráv.
Nedoručení informativní zprávy ze strany organizátora znamená, že soutěžní zpráva
soutěžícího nebyla pořadateli doručena. V případě zaslání SMS ve špatném tvaru nebo s
neplatným kódem dostane soutěžící SMS odpověď o neplatnosti zaslané SMS zprávy.
V případě nesprávně zadané webové soutěžní zprávy bude soutěžící informován ihned po
odeslání zprávy přímo na webové stránce.
Nilia Production, s.r.o., Organizátor a ani Pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí
mobilních operátorů či internetových sítí a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých
mobilních telefonů ani za nedoručení soutěžních SMS.
Soutěžící odesláním soutěžní zprávy uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu
této soutěže společnosti INTERSNACK, a.s, se sídlem č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká
republika, IČ: 145 04 031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 51 a společnosti Intersnack Slovensko, a.s., se
sídlem Nozdrkovce 1798, Trenčín 911 04, Slovenská republika, IČO: 31 450 211,
společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl
Sa, vložka č. 131/R jako správcům, za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání
výher, jakož i zasílání obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po pominutí účelu budou osobní údaje
zlikvidovány. Zpracovatelem je AIRBUZZ s.r.o. a Nilia Production, s.r.o. Účastí v soutěži
každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je
dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu,
jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a 21 tohoto zákona. V případě
pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit a případně
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se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně
soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.
Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží
spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by
takový účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy,
snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré
jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady
nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s
průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto
pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou
brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
Případné
informace
získá
každý
soutěžící
na
e-mailové
infolince
soutezbohemiatesco@airbuzz.cz. Na e-mailové dotazy bude odpovídáno v pracovní dny,
vždy do 1 pracovního dne od jejich doručení.
Technická podpora Nilia Production, s.r.o., infolinka 731 929 780, email info@nilia.cz.
O soutěži informují na místech prodeje propagační materiály, webové stránky a Facebook
Bohemia Chips.
Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže
zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele www.bohemiachips.cz.
V Praze dne 23. 4. 2019.
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