
 
 
 

LETNÍ MEGA SOUTĚŽ  
o vstup až pro 40 hráčů 

Jak hrát: 

1. Pořiďte fotku v některé z našich laser game provozoven na Holešovicích nebo na Braníku. 

2. Fotku sdílejte a použijte #mercurialaser na sociálních sítích Facebook a Instagram. 

3. Staňte se fanouškem našich stránek na Facebooku a Instagramu. 

4. Počkejte, jestli vaše fotka uspěje a vy vyhrajete naši letní mega nebo týdenní soutěž :) 

Soutěžit můžete celkem ve třech kategoriích: 

• Nejoblíbenější fotka – Tuto kategorii může vyhrát fotka s nejvíce reakcemi (like, srdíčko, 

haha,…) 

• Nejoriginálnější fotka – Výherce této kategorie určují organizátoři soutěže. Fotka musí něčím 

zaujmout a být „originálnější“ než ostatní. 

• Nejpočetnější parta na fotce – Fotka musí být pořízena v prostorách Mercuria Laser Game na 

Braníku nebo na Holešovicích v termínu od 16.7. – 31.8. 2018. Počítá se pouze viditelný počet 

osob na fotce.  

To vše na Facebooku a na Instagramu.  

Důležitá pravidla: 

• Každý může vyhrát pouze jednu z šesti cen. 

• Pokud by někdo útočil na vítězství v kategoriích o „Nejpočetnější skupinu na fotce a 

„Nejoblíbenější fotku“, tak vyhrává v kategorii „Nejoblíbenější fotka“ a v kategorii o 

„Nejpočetnější skupinu na fotce“, vyhrává druhý v pořadí.  

• Pokud hráč zvítězí v jedné kategorii na obou sociálních sítích, vyhrává na Facebooku a na 

Instagramu se vítězství předává druhému hráči v pořadí. 

• Být fanoušek našich stránek na Facebooku a Instagramu, není nutnou podmínkou k vítězství, 

ale je to vřele doporučeno 😊 

• Vulgární či jinak nevhodné příspěvky budou ze soutěže vyloučeny. Rozhodnutí o tomto faktu 

je na organizátorech. 

Výhra: 

• Megasoutěž: 

o 6x voucher na jednu hru až pro 40 hráčů. 

o Voucher lze uplatnit pouze na jednu hru v Holešovicích nebo na Braníku.  

o Voucher není možné rozložit do více her. 

o Výherce určíme 31.8.2018. 

 

• Týdenní soutěž: 

o 2x týdně voucher na jednu hru pro 6 hráčů. 

o Voucher lze uplatnit na Holešovicích nebo na Braníku 

o Voucher je možné rozdělit do více her. 

o Výherci se určí každý týden v kategorii, kterou určí organizátoři na obou sociálních 

sítích. 



 
 
 

o Vybírá se z fotek v daném týdnu. 

o Výherní fotky v soutěži budou použity k dalšímu sdílení. 

o Soutěžní týdny jsou (29. + 30.) 31. 32. 33. 34. - (16.7 – 26.8) 

 

 

Záleží jen na Vás, jak velká je Vaše parta 😊 

 

 

 


