Úvodní slovo včetně pravidel na začátek internetové soutěže FERTÍKOMÁNIE, kterou pořádá
společnost Lovochemie, a.s., IČO: 49100262, se sídlem: Terezínská 57, 410 02 Lovosice:

Ahoj Koumáku,
právě ses dostal do chemického kvízu na internetu, který obsahuje 30 otázek z oblasti chemie a
otázky týkající se společnosti Lovochemie, a.s.
Pravidla internetové soutěže FERTÍKOMÁNIE


Pro koho je soutěž připravena?

Do soutěže se můžeš zapojit, pokud jsi žákem 8. a 9. třídy základní školy.


Jaké údaje vyplnit?

Do pole „identifikace“ je potřeba zadat kód základní školy a Tvé identifikační číslo, které Ti bude
přiřazeno ve Tvé škole – výchovný poradce nebo učitel chemie. Pokud si nebudeš vědět rady
s identifikačním kódem, nebo Tvá škola nebude v seznamu, neváhej a napiš nám na e-mail
anna.simova@lovochemie.cz a my Ti rádi poradíme.


Kde soutěž probíhá?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkb_Tiro4baGdcFdfDx75n3Ke7AXs6IuYM9C4HfIDQk7C
aHQ/viewform?usp=sf_link


Kdy soutěž probíhá?

Soutěž probíhá v období od 11. 12. 2017 do 15. 1. 2018.


Jak na otázky?

Kvíz musíš vyplnit najednou, nelze se k němu opakovaně vracet. Je nutné odpovědět na každou
otázku, přičemž vždy je správná právě jedna odpověď.


Jaká je výhra?

Vyhrát můžeš následující věci, pokud dosáhneš uvedený počet získaných bodů, za každou správnou
odpověď získáš 1 bod.
Vyhodnocení soutěže:
a) 30 – 27 získaných bodů:
1. Batoh + ručník s Fertíkem + drobné propagační předměty
2. Příslib stipendia jmenovitě (není přenosné) v případě, že si vybereš pro studium na střední
škole podporovaný stipendijní obor společností Lovochemie, a.s., a to již od 1. ročníku, to
tedy znamená, že se neúčastníš výběru do stipendijního programu, celková částka
přislíbeného stipendia (formou poukazu):




Maturitní obor = 43 000 Kč (4 roky)
Učební obor = 31 000 Kč (3 roky)

b) 26 – 24 bodů
1. Batoh + ručník s Fertíkem + drobné propagační předměty
Lovochemie si vyhrazuje právo na změnu věcných cen ve stejné hodnotě.
Kde najdeš tato pravidla?
V aktualitách na stránkách www.lovochemie.cz
POZOR, ÚČAST V TÉTO INTERNETOVÉ SOUTĚŽI FERTÍKOMÁNIE TĚ K NIČEMU NEZAVAZUJE!!!
Výherci budou kontaktováni přes základní školu, která má na základě identifikačního kódu informace
o zúčastněných žácích. Svou cenu si pak můžeš vyzvednout na slavnostním vyhlášení v sídle
Lovochemie na adrese Terezínská 47, 410 02 Lovosice, o kterém budeš včas informován/a. Po účely
předání výhry a uveřejnění Tvého jména jako výherce Tě požádáme o jméno a příjmení.
Pokud Ti je méně než 15 let, požádej prosím o písemný souhlas s účastí v soutěži své rodiče.
Tak se do toho pusť, držíme Ti palce 

