
Fotosoutěž Konec léta na kole

Unikátní soutěž, kde se vyhlašují jen první místa a to rovnou 3x! Vítězové si mohou vybrat po 
jednom opasku z naší aktuální nabídky (http://www.boio.cz/).

Zapojte se na našem facebooku (https://www.facebook.com/boio.cz/) do soutěže o originální 
opasek. Pošlete nám momentky, promyšlené kompozice i umělecké fotografie na téma Konec léta 
na kole. 

Průběh soutěže
• soutěž probíhá od 17. 8. 2017 do 11. 9. 2017 půlnoci
• jeden účastník soutěže může poslat 1 fotografii 
• účastník soutěže posílá fotografie formou komentáře k příspěvku Fotosoutěž Konec léta 

na kole

Pravidla soutěže
• organizátorem soutěže je www.boio.cz (Miroslava Jopková, IČ 73229105) 
• 3 ceny (opasky z aktuální nabídky dle vlastního výběru) vyhrávají 3 fotografie, které vybere 

tříčlenná porota boio.cz (hodnotí tým boio.cz)
• odesláním fotky do soutěže účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s 

nimi a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit návrhy s 
neetickým či vulgárním obsahem
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• výherci budou po skončení soutěže kontaktováni formou zprávy nebo komentáře na FB,  
o své výhry se mohou přihlásit nejpozději do 25. 9. 2017 na adrese FB profilu boio.cz nebo 
na emailu info@boio.cz

• organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům, za výhru není 
možné požadovat finanční náhradu

• vymáhání účasti v soutěži nebo výhry právní cestou je vyloučeno
• účastník uděluje zasláním fotografie do soutěže organizátorovi časově neomezenou 

bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to 
všemi zákonem dovolenými způsoby užití díla, zejména formou uveřejnění na webu 
organizátora, sociálních sítích (například www.facebook.com), otištěním na tiskových a 
propagačních materiálech organizátora. Účastí v soutěži rovněž každý účastník souhlasí s 
tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména výherců v materiálech zveřejněných na 
webu, soc. sítích organizátora

• účastník soutěže odpovídá za to, že zasláním fotografie do soutěže a jejím zveřejněním 
nebudou porušena práva třetích osob, zejména že nebude zasaženo do práv autorských 
třetích osob
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