
STAŇ SE NA DEN

REPRETENTANTEM

Ve spolupráci s českou fotbalovou reprezentací, ti dáváme 
možnost stát se na 1 den českým reprezentantem a vyzkoušet 
si jaké to je, být v kůži českých fotbalových špiček. Napiš 
do komentáře pod soutěžní příspěvek na Instagramu, proč 
bychom měli vybrat právě tebe. Majitelé 3 nejlepších odpovědí 
odměníme a vypravíme je 21. 6. 2021 na úžasný den české repre.

Pravidla soutěže:
Odpověz pod soutěžní příspěvek do 11. 6. 2021 12:00 h. na otázku: Proč bychom měli vybrat právě tebe, aby ses stal na den 
reprezentantem? Ze všech soutěžních odpovědí vybereme 3 nejlepší odpovědi. Jejich majitele kontaktujeme soukromou zprávou 
o výhře a vyzveme je, aby zaslali údaje potřebné k registraci na akci „Na den reprezentantem.“ Údaje (jméno, příjmení, telefonní 
číslo, emailovou adresu, velikost oblečení, informaci o využití nabízeného ubytování) potřebujeme dodat do 13. 6. 2021 do 23:59 h. 
Odpovědí na zprávu soutěžící souhlasí s účastní na akci „Na den reprezentantem“ dne 21. 6. 2021. Podrobnější informace 
budou zaslány na výhercův email nejpozději 3 dny před termínem uskutečnění akce. Výhra je nepřenosná a platí pro 1 osobu 
od 18 let. Výhra je neprodejná. Změna pravidel vyhrazena.

Pořadatelem soutěže je ritual communication s.r.o.; se sídlem Palackého 75, 29001 Poděbrady; společnost zapsaná v OR vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl C 94455/MSPH; IČ 27075966

Zadavatelem soutěže je KMV BEV CZ s.r.o.; se sídlem Kolbenova 510/50, Vysočany,190 00 Praha 9; společnost zapsaná v OR vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C 283077; IČO: 064 95 079

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT:
•  nominační dopis 
•  sraz na hotelu Don Giovanni v Praze
•  fasování oblečení + akreditace „hráčů“ 
•  přivítání a dobré občerstvení
•  přejezd z Hotelu Don Giovanni repre 

busem na stadion Přátelství 
•  společné focení 
•  trénink pod vedením Davida Holoubka 

a za účasti známé osobnosti 
•  mediální aktivity 

•  oběd 
•  doprovodný program na Strahově 
•  přejezd repre busem na Hotel 

Don Giovanni 
•  doprovodný program na hotelu 
•  dobré jídlo a degustace vína 
•  přejezd repre busem 
•  večerní společenský program 
•  možnost přenocování v Hotelu 

Don Giovanni
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