Pravidlá súťaže na Instagrame

Súťaže sa môžu zúčastniť len obyvatelia Slovenskej republiky.
Súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov.
Súťaže sa môže zúčastniť len osoba s účtom na instagrame ktorá má minimálne 50 sledovateľov.
Nemôžu sa jej zúčastniť zamestnanci spoločnosti Edo-kin group s.r.o. ani ich blízki príbuzní.
Účasťou v súťaži súhlasíte s podmienkami a pravidlami súťaže.
Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom.
Súťaž prebieha na našom IG profile @edokin_azianasbavi od momentu jej zverejnenia dňa 15.07.2021 do
14.08.2021 do 23:59.
Podmienky súťaže 1. kolo:
• Sleduj náš instagramový profil @ edokin_azianasbavi
• Odfoť sa s našim jedlom s použitím nášho filtra
• Postni fotku ako story označ do story profil @ edokin_azianasbavi, # azianasbavi a aspoň jedného
priateľa, ktorý by sa mal podľa teba do súťaže zapojiť tiež
• Po dovŕšení počtu prvých 500 súťažiacich, alebo dňa 15.08.2021 vyžrebujeme náhodne, pomocou
počítačového programu piatich súťažiacich ktorí postupujú do druhého kola súťaže.. Mená a fotky
postupujúcich súťažiacich zverejníme v príspevku alebo v príbehu na našom instagramovom profile.
• Výhra za zúčastnenie sa v súťaži v prvom kole : poukážka edo-kin v hodnote 5€
• Výhra je neprenosná a nie je možné ju vymeniť za peniaze.
• Výhru si bude možné vyzdvihnúť v našej prevádzke v OC Central, Metodova 6, preukázaním sa
výherným profilom na instagrame.
Podmienky súťaže 2. kolo
Piati postupujúci súťažia o hlavnú výhru : poukážka edo-kin v hodnote 50€
Výhercom sa stáva ten súťažiaci, ktorý získa na svojej fotke najviac interakcií (like-ov) v deň ukončenia
S výhercom sa spojíme do 3 pracovných dní súkromnou správou na Instagrame. V prípade, že nám výherca
neodpovie do 23.08.2021 (24:00) , výhercom sa stane súťažiaci s druhým najvyšším počtom interakcií (likeov).
Výhra je neprenosná a nie je možné ju vymeniť za peniaze.
Výhru si bude možné vyzdvihnúť v našej prevádzke v OC Central, Metodova 6, preukázaním sa výherným
profilom na instagrame.
Meno výhercu vyhláseného na našom profile je definitívne a Edo-kin group s.r.o. o výhre nebude jednať s
nikým iným, ako s ním.
Krajiny pôvodu mäsa: Kuracie prsia – Slovensko, Ukrajina, Hovädzí flank - Rakúsko, Kačacie prsia - Česká republika, Bravčové mäso- Slovensko
EDO-KIN GROUP s.r.o. Ráztočná 25, 821 07 Bratislava, IČO: 46988882, IČDPH: SK2023704199

Všeobecné podmienky súťaže:
Zapojenie sa do súťaže taktiež nesmie obsahovať žiaden urážlivý, nemravný alebo inak nevhodný obsah.
Zapojenie sa do súťaže nesmie obsahovať žiadne údaje či dokumenty, ktoré by porušovali autorské či
akékoľvek iné práva tretej osoby.
Túto súťaž nijak nesponzoruje ani sa s ňou neasociuje spoločnosť Instagram, Inc. ani Facebook. Všetky
otázky, dotazy, či sťažnosti teda smerujte priamo usporiadateľovi súťaže a to firme Edo-kin group s.r.o.
(sídlom Ráztočná 25, 82107 Bratislava)
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky podľa jej zákonov. Pre súťažiacich platia slovenské zákony.
Usporiadateľ súťaže : Edo-kin group s.r.o. (sídlom Ráztočná 25, 82107 Bratislava)
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