Vážení a milí spoluobčané,
pojďme si společně zpříjemnit čas Velikonoc, který nebudeme moci trávit obvyklými
radovánkami, alespoň touto soutěží o nejkrásnější velikonoční výzdobu.

Soutěž o nejkrásnější velikonoční výzdobu pod záštitou místostarostky obce Aleny
Janošové.
Pravidla:
-

-

-

Soutěž probíhá od 26. 3. 2021 do 6. 4. 2021 do půlnoci,
přihlásit můžete vnitřní i venkovní výzdobu s velikonoční tématikou (výzdobu
interiéru, domu, před domem, stromy, zahrady, ...),
přihlášení se děje zasláním 1 - 5 (maximálně 5) fotografií na FB stránky Obec
Ludgeřovice – pomocí zprávy přímo na FB stránkách Obec Ludgeřovice nebo
prostřednictvím Messengeru zprávou na Obec Ludgeřovice (FB stránky Obec
Ludgeřovice mají v obrázku stránek Červený štít s bílou biskupskou holí),
přihlásit výzdobu můžou pouze obyvatelé obce Ludgeřovice s trvalým bydlištěm
v obci a výzdoba se musí nacházet v katastru obce Ludgeřovice,
přihlásit fotografie může jedna domácnost pouze jednou.
Obec Ludgeřovice na svém FB vyvěsí galerii fotek pro každou domácnost zvláště a ta
galerie, která nasbírá nejvíce lajků, vyhrává.
Galerie bude pojmenována anonymně, například Soutěžící 01, Soutěžící 02, atd., aby
nebyla známa identita soutěžících rodin a zůstala v platnosti norma GDPR. Identitu
soutěžících rodin bude znát pouze správce FB stránek obce a místostarostka obce.
Nebudou počítány lajky u jednotlivých obrázků, ale vždy lajky u celé galerie /
příspěvku s galerií. Nebudou počítána sdílení, ale pouze lajky.
Vyhodnocení soutěže proběhne co nejdříve po ukončení.
Výherní jsou první tři místa a výhrou je dárkový koš.

-

-

Výherci obdrží osobně cenu od místostarostky a ta se osobně přijde podívat na
výzdobu, zda splňuje pravidla. Pokud ne, výhra bude postoupena dalšímu v pořadí.
Všichni účastníci souhlasí s tím, že jejich fotografie budou použity na FB stránkách
Obce Ludgeřovice, že se mohou libovolně sdílet, že mohou být použity na webových
stránkách Obce Ludgeřovice a ve Zpravodaji a že v případě výhry bude výzdoba
osobně zkontrolována pořadateli soutěže.
Ze soutěže jsou vyloučeni její pořadatelé.

Těšíme se na Vaše výzdoby, milí občané a nezbývá nám než popřát Vám mnoho zdaru,
hodně lajků a čím dříve výzdobu na FB stránky Obce Ludgeřovice zašlete, tím větší prostor
k získání lajků budete mít. 

