
Pravidla vánoční soutěže Soutěž na webech  
1. K účasti v soutěži je třeba se zaregistrovat vyplněním a 
odesláním formuláře na stránce www.vanocni-inspirace.cz. Ve 
formuláři je třeba vyplnit veškeré povinné položky.  
2. Soutěžící se může do soutěže registrovat pouze jedenkrát.  
3. Soutěž probíhá ve dnech 9. 11. – 15. 12. 2017.  
4. Na webech elle.cz, marianne.cz, marieclaire.cz, joyonline.cz a 
svetzeny.cz se budou po dobu konání soutěže objevovat na 
různých místech jednotlivých webů ikony produktů (dále jen 
ikona).  
5. Nové ikony budou na výše uvedených webech zveřejňovány 
každý den v 10:00.  
6. Cílem je na webech najít všechny zveřejněné ikony v co 
nejkratším čase po jejich zveřejnění. Jakmile soutěžící na webu 
ikonu objeví, je třeba na ni kliknout. Pokud není soutěžící 
přihlášen či registrován, bude po kliknutí na ikonu vyzván, aby 
tak učinil.  
7. Soutěžní systém zaznamenává každému soutěžícímu čas, 
který uplynul od zveřejnění ikony po její rozkliknutí soutěžícím. 
Jednotlivé časy se soutěžícímu sčítají.  
8. Soutěž probíhá v týdenních cyklech vždy od pátku 10:00 
hodin, do pátku 09:59 hodin s výjimkou prvního soutěžního 
kola, které začíná ve čtvrtek 9. 11. 2017 v 10:00 hodin. V rámci 
daného týdenního cyklu bude odměněno 10 soutěžících, kteří 
nalezli nejvíce ikonek zveřejněných v tomto týdenním cyklu a 
rozklikli je v nejkratším čase. Těchto 10 nejlepších soutěžících 
obdrží dárek definovaný na www.vanocni-inspirace.cz/soutez.  
9. Soutěžící může v průběhu konání soutěže vyhrát jenom 
jednou v rámci všech týdenních kol, v případě opětovného 
umístění v žebříčku některého týdenního kola bude z pořadí 
vyřazen a na jeho místo se posune soutěžící umístěný na 
následujícím místě v pořadí za tímto vyřazeným soutěžícím.  
10. Na konci soutěže bude ze všech registrovaných soutěžících 
vylosován 1 hlavní výherce, který obdrží výherní balíček v 
hodnotě 4 849 Kč definovaný na 
www.vanocniinspirace.cz/soutez. Do tohoto slosování budou 
zařazeni všichni registrovaní účastníci, a to bez ohledu na jejich 



umístění v týdenních žebříčcích, do tohoto slosování budou 
zařazeni i výherci v týdenních kolech.  
11. Výherci budou informováni prostřednictvím informačního 
emailu, který jim bude zaslán na e-mailovou adresu zadanou do 
registračního formuláře, a to až po skončení souteže, nejpozději 
však do 29. 12. 2017. Soutěž na Instagramu  
12. V termínu dle bodu 2 a v týdenních cyklech dle bodu 8 je 
dále možné zúčastnit se soutěže probíhající na Instagramu.  
13. Soutěžící musí vyfotografovat věci, bez kterých se o 
Vánocích neobejdete spolu s aktuálním vydáním (z roku 2017) 
časopisu Elle, Marie Claire, Marianne, Joy, či Svět ženy (na 
fotografii musí být zřetelně vidět přední vnější obálka časopisu).  
14. Fotografii je třeba následně zveřejnit na Instagramu pod 
hashtagem #vanocniinspirace2017 a hashtagem časopisu, jehož 
obálka je na fotografii.  
15. V rámci každého týdenního cyklu budou redakce výše 
vyjmenovaných časopisů vybírat nejkreativnější fotografie (1 za 
každý časopis) splňující zároveň výše uvedená pravidla. Celkem 
tak bude vybráno 25 výherců, kteří obdrží výhru definovanou na 
www.vanocni-inspirace.cz/soutez.  
16. Soutěžící z této instagramové soutěže nebudou automaticky 
zařazeni do soutěže na webech, do soutěže na webech je třeba se 
registrovat dle bodů 1 – 11 těchto pravidel. Společná ustanovení  
17. Soutěže dle předchozích bodů se dále řídí pravidly účasti na 
akcích a podmínkami zpracovávání osobních údajů 
definovanými ve Všeobecných podmínkách společnosti 
BURDA Praha, spol. s r.o., pořadatele soutěže (dále jen 
všeobecné podmínky), které jsou v platném a účinném znění k 
dispozici zde: http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezia-
predplatneho.  
18. Pořadatel může pravidla soutěže kdykoli změnit, či soutěž 
bez náhrady zrušit, na výhry nevzniká soutěžícím (výhercům) 
právní nárok.  
19. Účastí v soutěži akceptuje soutěžící (uživatel webu) tato 
pravidla a Všeobecné podmínky včetně pravidel zpracovávání 
osobních údajů uvedených v těchto Všeobecných podmínkách 
(viz bod 17) v celém jejich rozsahu. 


