
Pravidla soutěže Soutěžíme s Pumou 

Termín soutěže 

Soutěž bude probíhat v termínu od 5. března 2021 do 30. dubna 2021. 

Pořadatel soutěže 

Zoologická zahrada Tábor, a.s. se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, Holešovice, 170 00 

Praha 7 

IČ: 04074025 

ve spolupráci se společností 

FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 

IČ: 48589641 

Soutěžící 

Do soutěže bude zařazen každý, kdo přes internetový obchod Zoologické zahrady Tábor, a.s. 

dostupném na adrese https://eshop.zootabor.eu/ objedná adopci pumy americké nebo další 

produkty z kategorie Adopce a sponzoring. Tato kategorie se nachází na URL adrese 

https://eshop.zootabor.eu/adopce-a-sponzoring/. 

Do soutěže bude zařazena pouze ta osoba, která objednávku, obsahující alespoň jeden 

produkt z této kategorie v termínu do 30. dubna 2021 zaplatí a tuto objednávku nezruší 

(neodstoupí od smlouvy).  

Vyhodnocení soutěže 

Ze všech objednávek přijatých v uvedeném období bude vylosováno celkem 50 výherců, 
kdy každý výherce obdrží jednu výhru ze seznamu výher uvedených níže. 

Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 31. května 2021 a jména výherců budou 

oznámena na facebooku ZOO Tábor, facebooku FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. a zároveň 

všichni výherci budou informováni na jejich e-mailovou adresu, kterou uvedli při vytvoření 

objednávky. 

Výhry 

1x zapůjčení vozu Ford Puma na 14 dní společností FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. 

3x zážitkový program Jeden den ošetřovatelem pro 2 osoby s platností do 31. 12. 2021 

5x roční rodinná vstupenka do ZOO Tábor s platností do 31.12.2021 

10x jednodenní rodinná vstupenka do ZOO Tábor s platností do 31.12.2021 

31x jednodenní dětská vstupenka do ZOO Tábor s platností do 31.12. 2021 

https://eshop.zootabor.eu/
https://eshop.zootabor.eu/adopce-a-sponzoring/


Všichni soutěžící, kteří nezískají jednu z 50 výher uvedených v seznamu výher výše, mohou 

získat drobnou odměnu, která bude po vyhodnocení soutěže připravena k vyzvednutí 

na pokladně ZOO Tábor v rámci otevírací doby do 31. 12. 2021. 

Výherce zapůjčení vozu Ford Puma na 14 dní musí být držitelem řidičského průkazu a musí 

mít trvalé bydliště na území České republiky. V případě, že vylosovaný výherce nebude 

splňovat tyto dvě podmínky, bude losován nový výherce. K zapůjčení vozu dojde v období 

červen–září 2021, konkrétní termín bude domluven individuálně. Podmínkou realizace 

zapůjčení vozu Ford Puma je uzavření příslušné smlouvy se společností FORD MOTOR 

COMPANY, s.r.o. 

Účastníci soutěže berou na vědomí, že ochrana osobních údajů se řídí Podmínkami ochrany 

osobních údajů zveřejněnými na adrese https://eshop.zootabor.eu/podminky-ochrany-

osobnich-udaju/. 

Objednáním jakéhokoliv z produktů z kategorie Adopce a sponzoring se objednatel stává 

účastníkem této soutěže a současně vyjadřuje souhlas s těmito pravidly. 

https://eshop.zootabor.eu/podminky-ochrany-osobnich-udaju/
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