
Velká narozeninová soutěž časopisu Glanc 

Časopis Glanc slaví 13. narozeniny. A protože třináctka je podle nás šťastné číslo, připravili jsme pro 
vás soutěž plnou skvělých výher. My slavíme, ale dárek dostanete vy! 
 
Vyberte si dárek, který by vás k narozeninám potěšil, a zašlete nám SMS zprávu s kódem vybraného 
dárku a se správnou odpovědí na soutěžní otázku. 
 
Soutěž bude probíhat od 19. 9. do 21. 10. 2019. 
 
Podmínky soutěže: 
 
1. Do soutěže se můžete zapojit odesláním odpovědi na soutěžní otázku: 

 
Ve kterém roce vyšlo první číslo časopisu Glanc? 
A 2013 
B 2006 
C 2010 

 
a to formou SMS na telefonní číslo 900 11 10 ve tvaru GLANC KÓD VÝHRY SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 
JMÉNO PŘÍJMENÍ ULICE ČÍSLO DOMU MĚSTO PSČ bez diakritiky. Například: GLANC 01 A JANA 
VESELA CESKA 21 PRAHA 11000.  
Číselný kód výhry, počet každé z výher zařazených do soutěže a pořadí vyhrávající SMS, jsou 
uvedeny u jednotlivých výher na stránkách tohoto vydání časopisu Glanc.  
 

2. Výhercem vybrané výhry se stává soutěžící, který zaslal SMS se správnou odpovědí na soutěžní 
otázku na telefonní číslo a v požadovaném tvaru dle bodu 1., splňuje podmínku dle bodu 4. a jeho 
soutěžní SMS byla doručena ve stanovením pořadí, a to do vyčerpání zásob, resp. celkového počtu 
kusů dané výhry zařazených do soutěže. 

 
3. Z jednoho telefonního čísla můžete poslat maximálně 13 SMS. Vyhrát můžete na jedno telefonní 

číslo pouze jednou. V případě splnění podmínek výhry v soutěži dle bodu 2. podruhé u stejného 
telefonního čísla, získává výhru soutěžící, který splnil podmínky a jeho soutěžní SMS byla doručena 
jako následující pořadí.  

 
4. SMS službu lze používat pouze na území ČR prostřednictvím mobilních operátorů O2, T-Mobile, 

Vodafone, cena SMS je 10 Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje ATS. Info na platmobilem.cz nebo na 
infolince 776 999 199. 
 

5. Výhercům bude jejich výhra v soutěži oznámena na telefonní číslo, z něhož byla zaslána soutěžní 
SMS. Jména a příjmení výherců soutěže budou současně uveřejněna v příštím vydání časopisu 
Glanc. 
 

6. Soutěž se řídí Všeobecnými pravidly soutěží uveřejněnými na https://www.vlmedia.cz/vseobecna-
pravidla-soutezi a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Odesláním SMS zprávy souhlasíte se Všeobecnými pravidly soutěží a berete na vědomí 
Zásady zpracování osobních údajů dostupné a https://www.vlmedia.cz/podminky/zasady-
zpracovani-osobnich-udaju. 

 
7. Tato pravidla jsou účinná dnem 19. 9. 2019 
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