
„Všichni táhnem rovnou cestou do Kadaně!“
Je tady léto a s ním spousta zábavy na letních festivalech. Chceme vám zpříjemnit 
čekání na jeden z oblíbených festivalů VYSMÁTÉ LÉTO Kadaň malou soutěží o dva 
lupeny. Tak neváhejte, otázky jsou jednoduché a čas letí.

Soutěžní otázky o dvě vstupenky na Rockfest 
Kadaň 2011:

1. Pokolikáté vystoupí skupina Kabát na festivalu Vysmáté léto?
2. V čem bylo předchozí vystoupení Kabátů v Kadani na festivalu Vysmáté 

léto výjimečné?
3. Kde Kabáti zkoušeli na minulé vystoupení na festivalu Vysmáté léto?
4. Kolikátý ročník tohoto festivalu letos startuje? 
5. Kdo dal Milanovi Špalkovi námět k textu písně ,,Cesta do Kadaně“?
6. Co dělá pavouk s pavoučicí ve výše jmenované písni? 
7. Proč se festival jmenuje Vysmáté léto?

Soutěž potrvá od 27.6.2011 do 15.7.2011.
Odpovědi zasílejte na fanklubsouteze@seznam.cz , do předmětu uveďte název soutěže
a svou adresu pro zaslání výhry, nezapomeňte!

Pravidla soutěže o dvě vstupenky na Rockfest.cz KADAŇ:
Pravidla soutěže:
1.) Ze soutěžících se správnými odpověďmi bude vybrán1 výherce s nejvyšším počtem bodů. V případě shodného  
počtu bodů u několika soutežících, bude vítěz vylosován. Soutěž bude vyhodnocovat organizátor, tj. vedení  
FanKlubu .O výhře bude výherce informován emailem ihned po vyhodnocení.
2.) Účastník soutěže dává organizátorovi souhlas se zpracováním svých poskytnutých údajů pro účely pořádání  
a vyhodnocení této soutěže, a to ve lhůtě do 3 měsíců po skončení soutěže. Informace získané při soutěži jsou  
považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně. Na www.kabati.cz/fanklub, www.kabati.cz  se  
uveřejní pouze jméno, příjmení a bydliště vítěze. Jejich použití se řídí zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění.
3.) Organizátor si vyhrazuje právo za soutěže kohokoliv vyřadit (především se jedná o soutěžící, jež porušili  
pravidla).
4.) Výhru nelze právně vymáhat.
5.) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit pravidla soutěže, případně soutěž  
zastavit, přerušit či odložit. V takovém případě organizátor oznámí tyto změny předem na stránkách fanklubu  
www.kabati.cz/fanklub a www.kabati.cz.
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