Soutěž Teplárny Liberec, a.s. – základní pravidla
Základní informace o soutěži
Teplárna Liberec, a.s., připravila pro své zákazníky veřejnou soutěž. Hlavním cílem soutěže je
vzdělávání veřejnosti v oblasti teplárenství a energetiky. Soutěž je veřejná a společnost o ní informuje
prostřednictvím následujících komunikačních nástrojů:
•

Internetové stránky www.tlib.mvv.cz

•

Tisková zpráva pro sdělovací prostředky

•

Vkládaná inzerce v Libereckém deníku dne 31.10.2008

•

Distribucí letáků ve spolupráci s poštou

Dílčí pokyny týkající se účasti v soutěži jsou uvedeny v informačním letáku. Leták je mezi obyvateli
distribuován. Současně je prezentován prostřednictvím uvedených komunikačních nástrojů.
Pravidla účasti v soutěži
Součástí informačního letáku jsou také pravidla. Pro účastníky jsou následující:
•

Do soutěže se mohou přihlásit zákazníci Teplárny Liberec, a.s., využívající centrální zásobování

•

Soutěž je určena pouze pro fyzické osoby

•

Za domácnost se může účastnit pouze jedna osoba/člen domácnosti

•

Platný je jen jeden hlasovací lístek pro každou osobu – v případě, že bude odesláno jednou
osobou více hlasovacích lístků, vybere organizátor pouze jeden z nich

•

Hlasovací lístek bude zařazen do slosování pouze kompletně vyplněný (jméno, příjmení, adresa a
telefon)

•

Výherce se musí při přebírání ceny prokázat dokladem totožnosti a současně adresou odběrného
místa

•

Každý účastník odesláním hlasovacího lístku dává svolení ke zveřejnění uvedených osobních
údajů

•

Teplárna Liberec, a.s., má právo soutěž kdykoliv zrušit, a to bez nutnosti udání důvodu

•

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci Teplárny Liberec, a.s.

Sběr a losování vítězů
Každý zájemce o účast musí odeslat hlasovací ústřižek nejpozději do 14. listopadu 2008 na adresu
Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, P.O. Box 68, 460 31 Liberec 1 s označením
„SOUTĚŽ“ na obálce (rozhodující je datum uvedené na razítku pošty).

Losování vítězů o ceny proběhne nejpozději do 30. listopadu 2008 v prostorách Teplárny Liberec, a.s.
Výsledky hlasování budou uveřejněny na stránkách www.tlib.mvv.cz. Vítěze budou zástupci Teplárny
Liberec, a.s., informovat osobně.

