
Pravidla soutěže – 5.3.2021:  

I. Pořadatel soutěže:  

Pořadatelem soutěže je společnost Vojtal prosklené konstrukce s.r.o.; Žabeň 249, 
739 25 Sviadnov; IČ: 07255047; DIČ: CZ07255047 (dále „pořadatel“).  
 
II. Místo a způsob konání soutěže:  

(1) Soutěž je pořádána prostřednictvím sociální sítě Facebook  

(2) Každý zájemce o účast v soutěži musí:  

a) v době konání soutěže být fanouškem stránky Vojtal na Facebooku (tj. má 
zvolenou možnost „To se mi líbí“ u profilu @vojtalsro),  

b) přihlásit se do svého autentického účtu na Facebooku a jeho 
prostřednictvím správně odpovědět na soutěžní otázku v komentáři pod originálním 
soutěžním příspěvkem na profilu Vojtal.   

Soutěžní otázka: Z jakých materiálu jsou námi dodávaná okna?  

(3) Zájemce je zařazen do soutěže okamžikem úspěšného naplnění všech podmínek 
specifikovaných v bodě II, odst. 2, písm. a)-b).  

(5) Každý ze soutěžících napíše odpověď na soutěžní otázku nanejvýše jednou, ke 
komentářům dalších soutěžících se nevyjadřuje.  

(4) Soutěžící je vyzván, nikoli však nucen, sdílet soutěžní příspěvek. Sdílení 
soutěžního příspěvku není podmínkou pro účast v soutěži.  

(5) Při porušení podmínek soutěže, jakož i zákonů ČR a dobrých mravů, bude 
účastník ze slosování vyloučen.  

(6) Soutěžící, kteří okomentovali či sdíleli již předem představené výhry (tj. před 
5.3.2021 00:00), budou do slosování o dotčený balíček s výhru zařazeni dvakrát.  

III. Termín konání soutěže:  

(1) Soutěž je aktivní od 5. 3. 2021 do 31. 3. 2021 (23:59).   

(2)  Jakékoli komentáře vložené od 1. 4. 2021 00:00 nebudou slosovány, jejich autoři 
nemají právo na účast v soutěži.  

(3) Dne 1. 4. 2021 proběhne na Facebooku Vojtal  losování výherců  

(4) Každého výherce bude pořadatel soutěže 
kontaktovat prostřednictvím jeho facebookového účtu, s nímž se do soutěže zapojil, 
a to soukromou zprávou. V rámci zprávy bude výherce požádán o doplnění 
informací nutných k zaslání výhry (jméno, příjmení, adresa).   



(5) V případě, že soutěžící nezareaguje na zprávu o výhře do 24 hodin od odeslání, 
bude ze soutěže vyřazen a pro danou cenu bude vylosován náhradník.  

(6) Ceny budou výhercům odeslány mezi 2. a 20. 4. 2021, resp. nejbližší pracovní 
den následující po dni, kdy pořadatel soutěže od výherce obdrží informace nutné 
k zaslání ceny.  

IV. Seznam cen:  

1. Balíček BOSCH, obsahuje: hrnek – 1 ks, nožík na klíče – 1 ks, čelovka – 1 
ks, svinovací metr – 1 ks, powerbanka – 1 ks 

 

2. Balíček BOSCH, obsahuje: hrnek – 1 ks, nožík na klíče – 1 ks, čelovka – 1 
ks, svinovací metr – 1 ks, powerbanka – 1 ks 

 

3. Balíček BOSCH, obsahuje: sada kleští – 1 ks, modré polo triko velikost XL 
– 1 ks, šedé triko velikosti L – 1 ks, Montérky velikosti 50 – 1 ks 

 

4. Balíček HILTI, obsahuje: Vrták SDS pr. 20 mm – 1 ks, SDS lopata na 
kango – 1 ks, diamantoví kotouč 125/22 – 1 ks, Termohrnek do auta – 1 ks 

 

5. Balíček HILTI, obsahuje: diář na rok 2021 – 1 ks, deštník – 1ks pero 
PARKER – 1 ks, kapesní nůž – 1 ks  

 

6. Balíček DAWALT, obsahuje: černé triko velikosti L – 2 ks, černé polo triko 
velikosti L – 1 ks, Klíčenka – 3 ks, rouška – 1 ks, náramek – 2 ks  

 

7. Balíček SCHUECO, obsahuje: baťoh – 1 ks, deštník – 1 ks, roušku – 1 ks, 
svinovací metr – 1 ks  

 

8. Balíček SCHUECO, obsahuje: baťoh – 1 ks, deštník – 1 ks, roušku – 1 ks, 
svinovací metr – 1 ks  

 



9. Balíček WURTH, obsahuje: sada Bitů – 1 ks, Plátky do přímočaré pily – 1 
ks, nástavec na bity – 1 sada, lepidlo na dřevo – 1 ks, diář – 1 ks, Triko 
černé velikosti L – 1 ks, Polo triko MODYF velikosti L – 1 ks 

 

10. Balíček BOSCH, obsahuje: sada šroubováků – 1 ks, modré polo triko 
velikost XL – 1 ks, šedé triko velikosti L – 1 ks, plechový hrníček – 1 ks 

 

V.  Závěrečná ustanovení:  

(1) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za rizika a závazky související s užíváním 
výher.   

(2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok 
výhru reklamovat, není možné výhry vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Na výhry 
není právní nárok.  

(3) Tato soutěž není pořadatelsky nijak spojena se sociální 
sítí Facebook. Facebook nenese žádnou odpovědnost za průběh, pravidla a 
výsledky této soutěže.   

(4) Jakékoli dotazy k soutěži směřujte pořadateli soutěže na e-mail 
ostrava@vojtalsro.cz  

V Ostravě, dne 5. 3. 2021  

 


