
Soutěž o svatební cestu
Podmínky účasti snoubenců v soutěži:

1. Přijít na Svatební veletrh Vysočina a odevzdat svoji vyplněnou přihlášku do hlasovacího  
boxu u vchodu.

2. Zaslat jakoukoliv svou co nejzajímavější fotografii ze Svatebního veletrhu Vysočina 2022  
na e-mail: asistentka@parexpo.cz do 7. 11. 2022. Na fotografii mohou být snoubenci  
nebo krásné detaily vyfocené na svatebním veletrhu Vysočina. Umění se meze nekladou!

3. Uskutečnit svou svatbu v období od 5. 11. 2022 do 5. 11. 2023.

4. V případě výhry doložit kopii svého oddacího listu a zaslat alespoň tři fotografie  
ze svého svatebního dne ke zveřejnění na webu, facebooku a intagramu Svatebního veletrhu 
Vysočina.

5. Minimální počet účastníků soutěže je stanoven na tři soutěžící páry. V případě, že veletrh 
nebude konán na živo, soutěž se bez náhrady ruší.  

6. Zaslané soutěžní fotografie od přihlášených soutěžících párů budou vyvěšeny na facebooku 
a intagramu Svatebního veletrhu Vysočina. Tři soutěžní fotografie, které získají do 21. 11. 2022 
nejvíce liků, postupují do závěrečného slosování. Z těchto tří postupujících fotografií bude  
vylosován jeden výherní soutěžní pár.

Soutěž probíhá v rámci Svatebního veletrhu Vysočina 2022. 
Výhru věnuje luxusní hotel Zámek Třešť.

Všechna pole přihlášky je nezbytné vyplnit.

Celé jméno snoubence:                                                               Tel:                                                               

E-mail:                       Město:            

Celé jméno snoubenky:                                                               Tel:                                                                

E-mail:             Město:                         

Dárkový poukaz v celkové hodnotě 25.000,- Kč čeká na soutěžící pár, 
který splní všechny podmínky naší soutěže o svatební cestu.
„Romantický pobyt - Postel s nebesy plná růží“ obsahuje:

• 3 noci v luxusním hotelu Zámek Třešť pro 2 osoby
• welcome drink, sklenka Prosecca při příjezdu na recepci
• v den příjezdu kytice růží na pokoj pro dámu
• v den příjezdu romantická rozestýlka postele s lístky růží
• první den francouzská snídaně dle výběru s donáškou na pokoj
• další 2 dny bohatá snídaně ve formě bufetu
• každý večer romantická 3chodová večeře při svíčkách (bez nápojů)
• 1x během pobytu whirlpool pro dvě osoby (45 min)
• sleva 15 % na masáže v zámeckém wellness, sleva platí po celou 

dobu pobytu
• procházky zámeckou zahradou a naučnou stezkou
• bezplatné parkování v areálu.


