
Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201, 
Husova 201, 
293 01 Mladá Boleslav 
tel. 326 323 281, e-mail: ddm-mb@ddm-mb.cz 

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE „KROUŽEK PRO TEBE“ 

1. Pořadatel 
Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201, IČ 00873373 
Kontaktní osoba pro účely soutěže: Mgr. Anna Lhoťanová (anna.lhotanova@ddm-mb.cz, 
724 985 138) 

2. Téma soutěže 
„KROUŽEK PRO TEBE“ 
Najdi si v nabídce zájmových útvarů Domu dětí a mládeže „Na Výstavišti“ kroužek dle svých 
představ a vyhraj ho na půl roku zdarma. 

3. Pro koho je soutěž určena 
Soutěž je určena všem dětem do 17 let včetně.  

4. Doba trvání soutěže 
5. září 2021 od 15:00 do 17:00 

5. Podmínky účasti v soutěži 
Soutěžícím se stane ten, kdo se registruje do minimálně jednoho vybraného zájmového útvaru 
z nabídky Domu dětí a mládeže „Na Výstavišti“ pro školní rok 2021-2022 a v rámci akce 
Kroužkobraní, která bude probíhat dne 5. září od 15:00 do 17:00 (více o akci najdete na: 
http://ddm-mb.cz/events/krouzkobrani/), prokáže svou registraci a vyzvedne si svá soutěžní 
čísla, která budou zařazena do finálního slosování.  
Soutěžící je povinen se finálního slosování zúčastnit.  
Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s využitím vašich kontaktních údajů vedených v rezervačním 
systému Domu dětí a mládeže „Na Výstavišti“ pro další případné organizační záležitosti soutěže 
(např. využití ceny apod.) a s uvedením jména v případě vítězství na webových stránkách 
www.ddm-mb.cz a na Facebooku. 

6. Průběh soutěže 
Soutěž bude zahájena 5. září 2021 v 15:00. 
Soutěžící se mohou do kroužků z aktuální nabídky registrovat: 
1) Z domova kdykoliv od 2. září, kdy bude rezervační systém spuštěn. 
2) Během akce kroužkobraní s pomocí pracovníků infostánku, kde ihned po registraci obdrží 

své soutěžní číslo, které bude zařazeno do slosování. 
Soutěžní číslo může být vystaveno ke každé registraci do ZÚ, tudíž jeden soutěžící může 
disponovat více soutěžními čísly, maximální počet jsou 4.  
Finální slosování proběhne 5. září 2021 v 16.45 v rámci akce Kroužkobraní. 
Soutěžící je povinen se finálního slosování zúčastnit a v případě výhry se o ní přihlásit. Pokud 
tak v průběhu vyhlášení neučiní, bude vylosován jiný výherce. 

7. Výhry v soutěži 
V rámci finálního slosování bude vylosován jeden výherce hlavní ceny a nejméně jeden výherce 
druhé a třetí ceny. 
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Ceny v soutěži: 
• Hlavní cena – půlroční kroužek dle vlastního výběru (přičemž vybírat může z kroužků, na 

které již provedl rezervaci) pro soutěžícího zdarma. 
• Druhá cena – celoroční vstupné do Ekocentra Zahrada pro jednu osobu. 
• Třetí cena – rodinné vstupné na jednu libovolnou odpolední akci pořádanou Domem dětí 

a mládeže „Na Výstavišti“. Akce, na kterých bude moci tato výhra využita, budou vypsány 
na výherní poukázce.  

8. Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh  
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její podmínky, dále si 
vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. 

V Mladé Boleslavi dne 30. 6. 2021 


