PRAVIDLA SOUTĚŽE HURÁ DO PŘÍRODY!
1.

Organizátor soutěže
Nadační fond ŠKODA AUTO zajišťující program Hurá do přírody!, se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá
Boleslav, IČ: 07700903, zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze spisová značka N 1657 (dále jen
„pořadatel“), pořádá soutěž „ Hurá do přírody!“ (dále jen „soutěž“). Soutěž se řídí těmito oficiálními pravidly.

2.

Doba konání soutěže
Soutěž se koná na území Mladoboleslavska v období od 22. dubna do 12. června 2022 (dále jen „Doba konání
soutěže“). Kompletní seznam soutěžních lokalit naleznete na stránkách www.nfsa.cz a www.www.mb-eko.cz).

3.

Účast v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří odevzdají vyplněnou Hrací kartu v Ekocentru Zahrada DDM Mladá Boleslav,
Jaselská 1474, Mladá Boleslav do 30. 6. Hrací kartu účastník může získat na stránkách Ekocentra Zahrada DDM
(www.mb-eko.cz) nebo na stránkách Nadačního fondu Škoda Auto (www.nfsa.cz). Každý účastník se může zúčastnit
soutěže pouze jedenkrát.

4.

Princip soutěže
Principem soutěže je během doby jejího konání navštívit alespoň 3 zvolené lokality (kompletní seznam lokalit naleznete
na stránkách www.nfsa.cz a www. www.mb-eko.cz), v nich splnit dané aktivity a principem frotáže vyplnit jedno
příslušné políčko v Hrací kartě za každou navštívenou lokalitu.

5.

Podmínky pro získání ceny
Podmínkou pro získání ceny je vyplněná a odevzdaná Hrací karta včetně 3 překreslených motivů z navštívených lokalit.
Každý motiv může být na Hrací kartě pouze jednou.

6.

Výhry v soutěži
Každý z účastníků získá při odevzdání řádně vyplněné Hrací karty cenu.

7.

Předání cen
Ceny si mohou účastníci soutěže vyzvednout v Ekocentru Zahrada DDM, Jaselská 1474, Mladá Boleslav do 30. Června
2022 v provozní době EC Zahrada. Po tomto datu již odměny vyzvednout nelze.

8.

Obecná ustanovení
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněném případě soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit
její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže.
Soutěžící nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži, ani požadovat výměnu výhry za jinou, a
nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhru nelze
převést na jinou osobu a na výhry v soutěži neexistuje právní nárok.

9.

Dostupnost pravidel soutěže
Úplná oficiální pravidla soutěže v aktuálním znění jsou po celou dobu konání soutěže k dispozici na internetových
stránkách www.nfsa.cz. Případné dotazy k soutěži je možné zaslat e-mailem na adresu ext.michal.capek@skodaauto.cz, jako předmět e-mailu uvádějte „Hurá do přírody!“.

