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Soutěž „Potravina a řemeslo“

CESTOVNÍ PAS

Pravidla soutěže:

Organizátor soutěže:  
Okresní agrární komora Hradec Králové, Nerudova 37/32, 500 02  Hradec Králové

Účastnit soutěže se může každý z vás. Stačí jen:
1. navštívit minimálně 10 výrobců uvedených na www.potravinaaremeslo.cz, v katalogu 

nebo v mapě, a to v jejich prodejnách;
2. nakoupit u každého z nich minimálně jeden jeho výrobek (pozn. předem vyhledat místo 

prodeje, neboť uvedená adresa může být výrobnou a nelze na ní zboží nakoupit);
3. získat od každého výrobce razítko do CESTOVNÍHO PASU (pozn. nesmí se opakovat 

razítka od jednoho výrobce);
4. vyplnit kontaktní formulář (jméno, příjmení, adresu, mobil, email);
5. zaslat vyplněný CESTOVNÍ PAS ke slosování na adresu: Okresní agrární komora Hra-

dec Králové, Nerudova 37/32, 500 02  Hradec Králové, nejpozději do 31. BŘEZNA 2017;
6. slosování a vyhodnocení soutěže bude dne 15. DUBNA 2017. 



Kontaktní formulář:

Ze soutěže  jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže a osoby jim blízké, dále CESTOVNÍ PASY s razítky od jiných výrobců, než těch, kteří nejsou uvedeni 
na www.potravinaaremeslo.cz (pozn. na webových stránkách se počet přihlášených výrobců může v průběhu soutěže měnit a razítka od těchto výrobců jsou v sou-
těži platná) a zaslané po termínu 31.března 2017. Každý soutěžící může získat jen jednu výhru. / Výherci budou o svých výhrách informováni organizátorem soutě-
že nejpozději do tří pracovních dnů po slosování soutěže. Pokud se výherce neozve organizátorovi zpět do deseti pracovních dnů od odeslání doporučeného dopisu 
nebo nebude možné z jiných důvodů podle těchto pravidel výhru výherci poskytnout, získává výhru další soutěžící, kterého organizátor vylosuje, a to až do úspěš-
ného udělení výhry. / Výhra bude výherci předána osobně na adrese organizátora. / Odesláním CESTOVÍHO PASU vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly 
a uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů. / Organizátor je oprávněn údaje zpracovávat pro účely realiza-
ce této soutěže, a to po dobu soutěže a po dobu 2 měsíců od jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními před-
pisy. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu oakhk@seznam.cz. Pokud 
však soutěžící souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých 
osobních údajů. V případě, že se soutěžící stane výhercem  v soutěži, souhlasí se zveřejněním fotografie z předání ceny, svého jména a příjmení na www.po-
travinaaremeslo.cz. / Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit sou-
těžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. / Organizátor  je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a do-
plňovat tato pravidla. Ke dni účinnosti nového znění pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění. / Tato pravidla jsou platná a účinná dne 1.10.2016.
CESTOVNÍ PAS si lze vytisknout na www.potravinaaremeslo.cz v sekci SOUTĚŽ

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Adresa:

Výhra - věcné ceny:

3. Mobilní telefon

4. Dárkový koš

5. Dárkový koš

2. Tablet

1. Koloběžka


