SOUTĚŽ O 2 x DÁREK V HODNOTĚ 4 200 Kč
Darujte vstupenky na jedinečné kulturní akce s vkusnou dárkovou
kartičkou a získejte šanci vyhrát jedno ze dvou celoročních
předplatných Slováckého deníku v hodnotě 4 200 (reálná cena za 1
předplatné)...

Pod titulkem VÁNOČNÍ DÁREK se skrývají čtyři kulturní tipy Klubu kultury, které uvedeme v první polovině příštího
roku. Vstupenky na ně můžete nicméně pořídit již nyní a věnovat je svým blízkým pod stromeček. Jako malou
pozornost od nás ke vstupenkám získáte dárkovou kartičku.
Jedná se o tyto akce:
PLES MĚSTA - 11. 1. 2014 - YoYo Band, Marathon Band, Slovácký komorní orchestr, Rokaso, CM Ohnica
VĚRA ŠPINAROVÁ - 27. 3. 2014 - Adam Pavlík Band a členové smyčcového kvartetu Janáčkovy filharmonie Ostrava
VYHAZOVAČI - 24. 4. 2014 - Divadlo Radka Brzobohatého - hrají: O. Brzobohatý, E. Čekan, P. Vágner, V. Hájek
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK - 20. 5. 2014 - Divadlo La Fabrika - Tatiana Vilhelmová a Vojta Dyk
Účast v soutěži o celoroční předplatné Slováckého deníku je podmíněna tím, že si zakoupíte nejméně jednu
vstupenku na jednu z výše uvedených akcí. Soutěžit můžete, ať už si vstupenky zakoupíte fyzicky v pokladně Klubu
kultury, v prodejně Record Music nebo v MIC Uherské Hradiště, anebo elektronicky na www.vstupenky.kkuh.cz.
Soutěž zahajujeme ve středu 13. 11. a končíme v pondělí 16. 12. 2013
PODMÍNKY SOUTĚŽE:
1. zakoupení vstupenky na jednu z výše uvedených akcí
2. vyplnění svého jména, telefonu a e-mailu ve formuláři, který mají k dispozici ve všch předprodejích (v případě
elektronického nákupu - vyplnění svého jména, telefonu a e-mailu v elektronickém formuláři)
3. víra ve své štěstí - losování proběhne v pondělí 16. prosince 2013 - budete-li mezi vylosovanými, budeme vás
informovat telefonicky
pozn. k soutěži:
- kdo nechce soutěžit, nemusí, není to podmínka zakoupení vstupenek
- 1 vstupenka = 1 možnost účasti v soutěži (tj. kdo si koupí 6 vstupenek, může vepsat svá data 6x a má tím 6x
znásobenou svou šanci na výhru)
- telefon je pro účast v soutěži nezbytný - potřebujeme ho proto, abychom v tak krátkém čase mezi vylosováním a
Štědrým dnem spolehlivě kontaktovali výherce a ve Slováckém deníku tak mohli obratem zařídit poukaz na roční
předplatné od 1. 1. 2014 na konkrétní jméno, který pak můžete věnovat někomu (nebo sobě) pod stromeček
- e-mailový kontakt je pro účast v soutěži nezbytný - jednak jím soutěžící budeme z Klubu kultury kontaktovat kvůli
soutěži, proto je třeba zadat opravdu funkční e-mail, jednak svou účastí v soutěži (stejně jako v kterékoliv jiné soutěži
Klubu kultury) soutěžící automaticky souhlasí se zasíláním kulturních novinek
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