
Úplná pravidla soutěže Za nákup mléka zdarma do muzea  

1. Pořadatel  

1.1. Pořadatelem soutěže jsou Národní zemědělské muzeum, s.p.o. se sídlem Kostelní 44, 
Praha 7, IČ: 75075741 a Zemědělský svaz České republiky se sídlem Hybernská 38, Praha 
1, IČ: 26550521.  

2. Termín a doba trvání soutěže  

2.1. Soutěž probíhá od jejího vyhlášení, tedy 27. září 2016 do 31. ledna 2017.  

3. Účastník soutěže  

3.1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým či 
přechodným pobytem na území České republiky. V případě účasti osoby mladší 18 let je 
nutný souhlas zákonného zástupce.  

4. Podmínky soutěže  

4.1. Spotřebitelská soutěž je založena na principu, že vyhrává každý, kdo splní podmínky 
soutěže.  

4.2. Úkolem soutěžících je sesbírat deset obalů od mléka a vystřihnout z nich údaje o výrobci 
mléka. Tyto obaly potom vymění na kterékoli pokladně Národního zemědělského muzea za 
volnou vstupenku. Volnou vstupenkou se rozumí vstupné pro jednu osobu nebo rodinná 
vstupenka.  

4.3. Za deset obalů do mléka tak mají soutěžící možnost jednorázového vstupu do jedné z 
těchto poboček Národního zemědělského muzea, s.p.o.: 

NZM Praha, Kostelní 44, Praha 7 
NZM Čáslav, Jeníkovská 1762, Čáslav 
NZM Kačina, Svatý Mikuláš 51, Kutná Hora 
NZM Ohrada, Ohrada 17, Hluboká nad Vltavou  
NZM Valtice, Náměstí Svobody 8, Valtice   

4.4. Otevírací doba jednotlivých poboček je následující 

Praha  
úterý – neděle 9 – 17 hodin 

Čáslav  
říjen: jen víkendy 9 – 17 hodin + státní svátky  
od listopadu zavřeno  

Kačina 
říjen: jen víkendy 9 – 17 hodin + státní svátky  
od listopadu zavřeno 

Ohrada 
říjen úterý – neděle 9 – 17 hodin  
od listopadu zavřeno s výjimkou: 
otevřeno 27.11., 4.12., 11.12, 18.12. – Adventní neděle, od 10 do 17 hodin  

Valtice 
říjen: jen víkendy 9 – 17 hodin + státní svátky  
od listopadu zavřeno 



Informace o otevírací době jednotlivých poboček jsou k dispozici na www.nzm.cz 

5. Výhra 

5.1. Za každých deset obalů či ústřižků obalů se jménem výrobce mléka získávají účastníci 
soutěže Rodinnou vstupenku do Národního zemědělského muzea. Vstupenku mohou použít 
vždy pro jednu návštěvu muzea. Výherní vstupenka je nepřenosná.  

5.2. Každý účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně. 

5.3. Rodinná vstupenka se vztahuje na 2 dospělé a neomezený počet jejich dětí do 15 let.  

 

6. Další podmínky 

6.1. Vstupenky nelze proměnit za peněžní hotovost.  

6.2. Délku platnosti vstupenky mohou pořadatelé prodloužit na dobu do 30. dubna 2017. 
Vstupenku lze prodloužit osobně na pokladně Národního zemědělského muzea nebo 
telefonicky na čísle 220 308 322 (sekretariát NZM).  

6.3. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení 
výhry v hotovosti či výměna za výhru jinou.  

6.4. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor 
zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání 
ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi 
k získání výhry, případně jednání, které není fair play a odporuje dle názoru pořadatelů 
dobrým mravům. 

6.5 Reklamovat závady na výhře není možné. 

6.6 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po 
celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je 
účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.nzm.cz a www.zscr.cz. 

6.7. Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.nzm.cz. 

6.8 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu 
prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel. 

 

V Praze dne 21.9. 2016 
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