
Navrhni originální 
triko s logem 
Carpe Diem 
a vyhraj 
3 hodinovou  
plavbu lodí  
Prahou  

Pravidla soutěže:
Návrhy posílejte do 31. března 2017 na email: info@carpediemboat.cz 
(s uvedením kontaktních údajů - Jméno - Příjmení - telefon - kontaktní 
email) a zároveň zveřejňujte návrhy na facebook stránce https://www.
facebook.com/carpediemboat.cz/ ve fotoalbumu  “Soutěž” 
Příspěvek, který bude mít nejvíce “to se mi líbí” vyhraje tříhodinovou 
vyjížďku lodí Carpediem pro 4 pasažéry zdarma. Vyhlášení výsledků 
proběhne 1. týden v dubnu.

Podmínky návrhu:
  návrh musí obsahovat logo CARPE DIEM a může obsahovat webové 
stránky a tematický text

  při návrhu musí být použito buď triko s pruhy nebo modré triko (logo  
i obrázky trik jsou ke stažení na webu www.carpediemboat.cz v záložce 
soutěž)

  návrh může obsahovat pouze text a vektorovou grafiku nebo obojí. 
Přípustné je použít maximálně 3 různé barvy. Návrh nesmí obsahovat 
fotografie nebo jinou bitmapovou grafiku

  návrh by měl obsahově souviset s lodí CARPE DIEM, popřípadě 
s tématikou stránek www.carpediemboat.cz 

  Soutěžící i hodnotící musí být fanouškem stránky Carpe diem boat na 
facebooku

Každý účastník může zaslat maximálně 3 různé návrhy. Zasláním 
návrhu/ů postupuje autor/ka svá autorská práva majiteli stránek www.
carpediemboat.cz. a vyhlašovateli soutěže.
Všechny návrhy budou uloženy pro případné možné pozdější použití 
na propagačních a dalších materiálech vyhlašovatele. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo opětovného a opakovatelného použití návrhů s úpravami 
a případného upravení návrhů do publikovatelné podoby. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit nevhodné návrhy a návrhy 
nesplňující pravidla soutěže.
Vyhlašovatel soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících 
se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné.

Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že má organizátor soutěže právo 
využít osobních údajů účastníků, obrazových a zvukových záznamů
týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie,  
písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely. Výherce  není 
povinen výhru přijmout.  Výhru nelze směnit za hotovost. Pravidla 
soutěže vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových 
stránkách. Zasláním návrhu účastník souhlasí s pravidly soutěže. 
Osobní údaje účastníků nebudou poskytnuty třetím stranám.

info@carpediemboat.cz | gsm: 724 085 655
www.carpediemboat.cz

Vyhraj plavbu 
lodí Prahou


