Pravidla letní hry Do Muzea Brněnska s Krokoušem

Hra bude probíhat na území České republiky v termínu od 1. 7. 2019 do 15. 9. 2019. Pořadatelem soutěže
hry Muzeum Brněnska p. o. (dále jen Muzeum).

Účast ve hře je možná výhradně tímto způsobem:
1. Účastník najde a splní 6 úkolů rozmístěných v okolí poboček Muzea. Splnění úkolů prokáže na kterékoliv
pokladně Muzea v otevírací době předložením vyplněných karet s úkoly.
2. Do slosování o volnou vstupenku pro 1 dospělého a jedno dítě do Muzea platnou v roce 2020 se přihlásí
účastníci zvlášť. Přihlašování probíhá výhradně na pokladnách Muzea v otevírací době. Podmínkou pro
přihlášení je předložení karet s úkoly, jak je to popsáno v bodě 1.

Znění úkolů
Znění úkolů je možné nalézt pouze na označených místech v blízkosti poboček Muzea. Znění úkolu nebude
šířeno žádnou jinou formou.

Hodnocení
Výhru – látkového krokodýla získávají všichni hráči, kteří předloží šest vyplněných kartiček s úkoly na
pokladně Muzea v otevírací době v době konání soutěže, nejpozději však 15. 9. 2019 alespoň 30 minut před
ukončením otevírací doby zvolené pokladny.
Výhru – volnou vstupenku získá 5 vylosovaných výherců, kteří se do slosování přihlásí na pokladně Muzea
nejpozději do 15. 9. 2019 alespoň 30 minut před ukončením otevírací doby zvolené pokladny.

Výhra
Každý, kdo splní úkoly hry (jak je to popsáno v bodě 1 sekce Účast ve hře je možná výhradně tímto
způsobem), získá látkového krokodýla. Přibližné rozměry krokodýla jsou 27 x 7 x 2 cm. Látkový krokodýl není
certifikovanou hračkou a není určen k prodeji.
Ve slosování, do kterého je třeba se přihlásit (jak je to popsáno v bodě 2 sekce Účast ve hře je možná
výhradně tímto způsobem), bude náhodně vybráno 5 výherců. Každý z pěti výherců získá volnou vstupenku
do Muzea pro 1 dospělého a 1 dítě na rok 2020. Vstupenka opravňuje k 1 návštěvě každé pobočky Muzea.
Slosování proběhne do 30. 9. 2019.

Kontaktování výherců
1. Účastník bude o výhře informován e-mailem pracovníkem Muzea Brněnska po skončení soutěže,
nejpozději do 31. 10. 2019.

2. V případě, že účastník neuvede platnou adresu, tj. vrátí-li se zpráva o výhře zpět odesílateli jako
nedoručená, ztrácí nárok na výhru.

Všeobecná ustanovení:
1. Do slosování nebudou zařazeni hráči, kteří odeslali své fotografie nebo hlasy mimo dobu trvání hry. Nárok
na výhru – látkového krokodýla ztrácí účastníci, kteří splněné úkoly neprokážou do skončení hry.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z rozhodování o výhře karty vyplněné podezřelým nebo podvodným
způsobem. Pořadatel není povinen své podezření prokazovat.
3. Účastníkem slosování se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území ČR.
4. Účastí ve hře projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
5. Výhru si výherci vyzvednou osobně na adrese Vila Löw-Beer v Brně, Drobného 22 do 20 pracovních dní od
kontaktování výherců. Pokud si výherce odměnu nevyzvedne, vyhrazuje si pořadatel právo vylosovat
náhradního výherce.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této hry.
Pořadatel je zároveň oprávněn hru ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit
její pravidla. Vymáhání účasti ve hře soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této hry ztrácí
účastník nárok na výhru.

