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 PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

Pořadatel soutěže:  
Pořadatelem soutěže je společnost Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401 (dále také 
„Pořadatel“).  
 
I. Období soutěže:  
 
Začátek soutěže: 22. června 2017  
Konec soutěže: 23. července 2017  
Dny pro uveřejnění témat ke grilování na Facebooku: 22. června 2017, 29. června 2017, 6. 
července 2017 a 13. července 2017 
 

II. Podmínky soutěže:  

 Soutěže se mohou zúčastnit všichni bez ohledu na to, zda mají u společnosti Home Credit a. s. 
hotovostní úvěr, spotřebitelský úvěr nebo jsou držiteli jakékoliv kreditní karty vydané 
společností Home Credit a.s., s výjimkou zaměstnanců společností Home Credit a.s. a Home 
Credit International a.s. a dalších osob, které se podílejí na realizaci této soutěže (dále jen „ 
Soutěžící“). 

 Úkolem Soutěžícího je vymyslet recept na dané téma a následně podle daného receptu sám, 
s rodinou nebo s kamarády připravit příslušný pokrm a společně se u jídla vyfotit. Každý čtvrtek 
budou pro klienty uveřejněna 4 samostatná témata ke grilování. Témata ke grilování jsou: 
maso, zelenina, burgery a drinky hodící se ke grilování.  

 Soutěžící má na vymyšlení receptu, realizaci pokrmu a umístění společné i samotné fotografie 
receptu lhůtu jeden týden, tj. musí stihnout vše zrealizovat do zveřejnění dalšího grilovacího 
tématu.   

 Soutěžící, který vymyslí a připraví recept na 1 téma, se zařadí do slosování o některou z cen.  
 

III. Výhra a vyhlášení vítěze: 
  

 Po skončení soutěže Pořadatel na těchto stránkách zveřejní celkem 20 Soutěžících, kteří obdrží 
5-ti litrový soudek světlého piva, a dalších 15 Soutěžících se může těšit na originální kuchařku 
vytvořenou podle vlastních receptů Soutěžících, kteří byli v soutěži vylosováni. 

 Soutěžící, kteří splní podmínky viz výše, se dostanou do náhodného slosování o 5-ti litrový 
soudek světlého piva. Tato výhra bude Soutěžícím doručena na adresu, kterou za tímto účelem 
Pořadateli sdělí, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení soutěže. Soutěžící, kteří 
budou mít navíc u svých zveřejněných receptů a společných fotek alespoň 3 tzv. likes 
(odkliknutých linků „Líbí se mi“), se dále dostanou do slosování o 15 profesionálně 
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zpracovaných kuchařek připravených z vlastních receptů klientů. Tuto kuchařku vylosovaným 
Soutěžícím doručíme jako dárek k Vánocům, a to buď poštou, nebo osobně na adresu, kterou za 
tímto účelem Pořadateli sdělí. Losování se ujme šéfkuchař Ríša za pomocí týmu kuchařů a 
promotérů. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 Účastí v soutěži projevuje Soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla 
bezvýhradně dodržovat. 

 Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací soutěže, nepřebírá vůči 
Soutěžícím žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a Soutěžící nemají právo na 
jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech a s omezeními v nich 
uvedenými.  
 

 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně 
zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. Změnu pravidel soutěže či zrušení soutěže 
Pořadatel oznámí zveřejněním na stránkách https://blog.homecredit.cz/. Změna pravidel 
soutěže nabývá účinnosti ode dne následujícího po zveřejnění změny.  

 

 

 


