Pravidla soutěže:
1. Těmito pravidly se řídí soutěž s názvem „Vyhraj vouchery na oběd v restauracích PERFECT CANTEEN
v rámci akci Signature by Perfect Chefs“ (dále jen „akce“) konaná v České republice na Facebookovém
profilu společnosti PERFECT CANTEEN s.r.o. (dále jen „místo konání akce“), a to od 1. 1. 2019 00:01 hod.
do 31. 1. 2019 23:59 hod. (dále jen „doba trvání akce“), a to v souvislosti s pořadatelovou akcí „Signature
by Perfect Chefs“.
2. Pořadatelem akce je společnost PERFECT CANTEEN s.r.o., se sídlem Soukenická 1085/4, 110 00 Praha 1,
Česká republika, IČ: 288 82 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 150878 (dále jako „pořadatel“).
3. Účastníkem akce může být každá fyzická osoba, které je v době konání akce alespoň 18 let. Z účasti na akci
jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu s pořadatelem nebo se společnostmi a dále i osoby v jakémkoliv
příbuzenském vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník.
4. Návštěvník facebookových stránek Perfect Canteen & Catering by Filip Sajler se stává osobou zúčastněnou
na akci tak, že v době trvání akce na profilu společnosti Perfect Canteen & Catering by Filip Sajler v sekci
album udělí like fotografii jednoho z šéfkuchařů pořadatele (dále i jen „soutěžící“).
5. Výhry v akci jsou stanoveny takto:
Tři vylosovaní výherci obdrží 2 vouchery na obědové menu v provozovnách pořadatele nebo společnosti
PERFECT CATERING s.r.o., které jsou veřejně přístupné nebo má do nich soutěžící přístup. Voucheru jsou
s platností do 30. 6. 2019. V této době musí být uplatněny, jinak právo na jejich uplatnění zaniká.
6. Tři výherci budou vylosování pořadatelem během dne 1. 2. 2019, a to pouze ze soutěžících, kteří udělili like
jedné fotce šéfkuchaře na facebookovém profilu Perfect Canteen & Catering by Filip Sajler v albu akce
Signature by Perfect Chefs (dále jen „výherce“).
7. Soutěžící se může z jednoho facebookového profilu zúčastnit akce jen jednou.
8. Výherci budou pracovníkem pořadatele kontaktováni nejpozději do pátku 8. 2. 2019, a to zprávou zaslanou
na jejich facebookový profil, ze kterého provedli hodnocení v rámci akce. V zaslané zprávě bude informace
o způsobu předání výhry. Pokud výherce nezareaguje na tuto zprávu nejpozději do 15. 2. 2019, 23:59 hod.,
výhra propadá ve prospěch pořadatele. Při předání výhry je pořadatel oprávněn požadovat předložení
platného průkazu totožnosti výherce k ověření jeho zletilosti.
9. Soutěžícímu nevzniká účastí právní nárok na odměnu či výhru. Vymáhání účasti akci nebo získání odměny
či výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výměna voucheru za hotovost nebo její proplacení či jiné uplatnění,
které by nebylo v souladu s těmito pravidly je vyloučeno.
10. Účastí na akci vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazuje se je plně dodržovat.
11. Pořadatel je oprávněn vyloučit z účasti na akci takového soutěžícího, který poruší některé z těchto pravidel
nebo u kterého bude pochybnost o tom, zda se nesnažil nepoctivým způsobem ovlivnit průběh akce.

12. Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované
odměny či výhry jinými obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání odměn či
výher.
13. Pořadatel je oprávněn kdykoli změnit tato pravidla, přičemž změna je účinná okamžikem vyhlášení v místě
konání akce. Pořadatel je oprávněn akci odložit, přerušit či bez náhrady zrušit v době celého trvání akce,
přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast na akci.

V Praze dne 31. 12. 2018

