
SOUTĚŽNÍ KUPÓN SOUTĚŽNÍ KUPÓN
Kupón vyplňte hůlkovým písmem a vhoďte do soutěžního boxu v NC Eden. Kupón vyplňte hůlkovým písmem a vhoďte do soutěžního boxu v NC Eden.

Jak se nazývá místo pro pěstování 
malých stromků pro budoucí les?

a) myslivecká školka

b) lesní školka

c) větvičková školka

d) lesníkova školka
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Název kazatelna se používá pro:

a) výběh pro lesní zvěř

b) krytý posed pro myslivce

c) místo pro skládku

d) obydlí pro jelena
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Kolik gramů váží kůra v soutěžním boxu: Kolik gramů váží kůra v soutěžním boxu:

Soutěž pro návštěvníky NC Eden od 11. do 24.2.2016 do 15:00 hodin, vyhlášení 
vítězů a předání výher proběhne 27.2.2016. Více informací a kompletní pravidla 
soutěže najdete na  www.nceden.cz

Soutěž pro návštěvníky NC Eden od 11. do 24.2.2016 do 15:00 hodin, vyhlášení 
vítězů a předání výher proběhne 27.2.2016. Více informací a kompletní pravidla 
soutěže najdete na  www.nceden.cz

Jméno: Příjmení:

Datum a čas: Podpis:

E-mail:

Souhlasím s pravidly soutěže a podmínkami zpracování osobních údajů.

Jméno: Příjmení:

Datum a čas: Podpis:

E-mail:

Souhlasím s pravidly soutěže a podmínkami zpracování osobních údajů.

Jak dlouho se rozkládá PET lahev  
v přírodě?

a) 1 rok

b) 10 let

c) 100 let

d)1000 let

Jak dlouho se rozkládá PET lahev  
v přírodě?

a) 1 rok

b) 10 let

c) 100 let

d)1000 let



Zkrácená pravidla spotřebitelské soutěže s názvem

Lesní království - tipovací soutěž
Zkrácená pravidla spotřebitelské soutěže s názvem

Lesní království - tipovací soutěž
I.  Základní ustanovení
a.  Organizátorem soutěže je Kristián, spol. s r.o., 

IČO 63076331 se sídlem Praha 10, Výstupní 
1129/6, PSČ 101 00.

b.  Spotřebitelská soutěž proběhne v Nákupním 
centru Eden, Praha 10 a to od 11.2.2016 do 
24.2.2016 do 15:00.

II. Princip spotřebitelské soutěže
a.  Soutěž je určena široké veřejnosti, dále jen 

soutěžícím starším 18 let s trvalým pobytem 
na území  České republiky.

b.  Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci 
organizátora, zaměstnanci Tesco Property 
a.s. a  Tesco Stores ČR a.s., zaměstnanci 
nájemců v Nákupním centru Eden a dalších 
smluvních partnerů organizátora a výše uve-
dených společností včetně jejich rodinných 
příslušníků v řadě přímé.

c.  Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení 
soutěžních otázek a vhození soutěžního letá-
ku do boxu, který se nachází v prvním patře 
NC Eden.

d.  Soutěžní otázky:
 1.   Jak se nazývá místo pro pěstování malých 

stromků pro budoucí les?
 2. Jak dlouho se rozkládá PET láhev v přírodě?
 3. Název kazatelna se používá pro:
 4. Kolik gramů váží kůra v soutěžním boxu: 
e.  Účastníkem spotřebitelské soutěže se stává 

ten soutěžící, který ve výše uvedených dnech 
vyplní soutěžní tištěný leták včetně všech 
potřebných kontaktů pro zaslání informace o 
případné výhře.

f.  Soutěžící smí soutěžit jen jednou za celou 
dobu soutěže.

g.  Výherci budou kontaktování e-mailem. Pokud 
soutěžící vyplní e-mailovou adresu nečitelně, 
může být ze soutěže vyloučen.

III.  Výhry
  Výhry získá 20 soutěžících se správně 

vyplněnými odpověďmi na otázky a zároveň 
nejpřesnější odpovědí na vědomostní otázku 
Kolik gramů váží kůra v soutěžním boxu.

 
  1x poukaz 2+1 na prohlídku zámku Berchtold
  2x rodinná vstupenka do muzea Boskovštejn
  3x volný vstup do Jatomi Fitness Eden
  5x poukaz v hodnotě 200 Kč do obchodu Orion
  10x návlek na polštář SCANquilt
  10x poukaz do obchodu Adidas
  Drobné dárky od obchodu McPen
  Drobné dárky od NC Eden

IV.  Předání výhry
a.  Výhry budou k dispozici k vyzvednutí během 

vyhlášení vítězů 27.2. 2016 v prvním patře 
NC Eden nebo od 29.2.2016 na Správě NC 
Eden ve všední dny od 9.00 do 16.30 až do 
11.3.2016 (mimo státní svátek). 

V.  Další ustanovení
a.  Účast v soutěži je dobrovolná, přihlášením 

do soutěže vyjadřuje každý soutěžící svůj 
souhlas s pravidly této soutěže.

b.  Vyplněním soutěžního lístku dává soutěžící 
souhlas k zasílání newsletteru NC Eden a 
dalších marketingových informací z NC Eden.

c.  Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, 
nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.

d.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách 
rozhoduje s konečnou platností organizátor.

e.  Organizátor si vyhrazuje právo tuto spotřebi-
telskou soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo 
zrušit či změnit nebo doplnit její pravidla.

f.  Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu 
trvání soutěže k nahlédnutí u hostesky v mís-
tě konání soutěže a v elektronické podobě na 
www.nceden.cz.

V Praze dne 29. ledna 2016
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