
1. Organizátor soutěže: 

MAMAJA Group s.r.o. 

Písková 666/14A 

747 07 Opava-Jaktař 

IČO: 28563832 

DIČ: CZ28563832  

(dále jen „organizátor“) 

2. Termín a místo konání soutěže: 

 Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky od 23. 8. 2017 do 30. 9. 2017. 

3. Účast v soutěži: 

 Soutěž je určena spotřebitelům v České a Slovenské republice. Všechny soutěžící mladší 15 

let musí do soutěže přihlásit jejich rodič/zákonný zástupce, který současně přebírá všechna 

práva a povinnosti vyplývající z podmínek soutěže. 

 Do soutěže se soutěžící přihlašuje zasláním soutěžní fotografie v elektronické podobě pomocí 

online formuláře na stránkách http://www.manduca.cz/aktuality/soutez-2017 

 Soutěžní fotografie musí zachycovat osobu, která má na osobě výrobek nosítko Manduca a 

musí být v jednom z následujících formátů: gif, jpg nebo png. 

 Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří řádně splní veškeré podmínky soutěže 

stanovené organizátorem.  

 Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyřadit ze soutěže fotografie, 

které neodpovídají pravidlům soutěže nebo jinak odporují dobrým mravům či právním 

předpisům ČR, případně mohou poškodit tuto soutěž nebo dobrou pověst organizátora. 

 Soutěže se může jedna fyzická osoba zúčastnit pouze jedenkrát, tedy zasláním pouze jedné 

fotografie. 

 Účastí v soutěži se soutěžící vzdává jakýchkoli práv na zaslané fotografie a případného nároku 

na honorář.  

4. Výherce, výhry v soutěži a předání výher: 

 Výhercem v soutěži se stane ten soutěžící, který zašle soutěžní fotografii pomocí online 

formuláře v období od 23. 8. 2017 do 15. 9. 2017 a získá u své fotografie zveřejněné na 

oficiální Facebook stránce organizátora v období od 16. 9. 2017 do 30. 9. 2017 nejvíce 

hodnocení „To se mi líbí". 

 Cena pro výherce: Nosítko Manduca SummerVibes 

 Výherci budou oznámeni nejpozději do 5 dní po ukončení soutěže.  



 Jména výherců soutěže budou organizátorem zveřejněna na webových stránkách 

www.manduca.cz  a na facebookových stránkách Manduca.cz nejpozději do 10. 10. 2017.  

 Organizátor je oprávněn uveřejňovat jména výherců a jejich soutěžní fotografie na webových 

stránkách www.manduca.cz a na facebookových stránkách Manduca.cz dle vlastního 

uvážení, bez nároků na honorář a po dobu neurčitou. 

 Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči 

výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na 

jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. 

5. Ostatní: 

 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či 

soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 
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