
 

EUROTIME 2020 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

1. Pořadatelem je evropská informační síť Europe Direct prostřednictvím Zastoupení 

Evropské komise v ČR, se sídlem Jungmannova 745/24, 100 00 

Praha 1 – část obce Nové Město (dále jen „Pořadatel“) 

2. Soutěž bude probíhat formou znalostního kvízu s tematikou Evropskéunie. 

3. Kvízy k vyplnění naleznete na webu: https://www.europedirect.cz/eurotime/2020 

4. Soutěž potrvá od 15. dubna 2020 od 9:00 do 13. května 2020 do 21:00 SEČ 

5. Soutěžící označí v kvízu odpovědi, o kterých si myslí, že jsou správné. 

Možnosti doručení vyplněného kvízu: 

1. online na webu EUROPE DIRECT 

2. e-mailem na adresu nejbližšího informačního centra EUROPEDIRECT, 

3. poštou na adresu nejbližšího informačního centra EUROPE DIRECT, 

6. Vyplněný celý kvíz je nutné doručit do 13. května 2020 do 21:00 SEČ (PROSÍME O 

DORUČENÍ CELÝCH KVÍZŮ S VAŠIMI ODPOVĚĎMI, ne pouze seznamů odpovědí 

bez názvů otázek). 

7. Nezapomeňte vyplnit čitelně kontaktní údaje, abychom Vás mohli v případě výhry 

informovat. 

8. U tištěných kvízů má soutěžící možnost zaškrtnout souhlas se zařazením do databáze 

kontaktů středisek EUROPE DIRECT, aby mohl být v budoucnosti prostřednictvím e-

mailu informován o aktivitách center Europe Direct. Z této databáze je možné se 

kdykoliv odhlásit. V případě online verze lze toto označit pomocí zaškrtávacího tlačítka. 

9. Z došlých, bezchybně vyplněných kvízů, budou vylosováni tři výherci, kteří získají 

hodnotné ceny od Zastoupení Evropské komise v ČR. Každý ze tří výherců získá jeden 

poukaz v hodnotě 5000 Kč na nákup elektroniky v internetovém obchodě. 

10. Ceny budou zaslány elektronicky nebo poštou ve dnech od 1. do 15. června 2020. 

Konkrétní datum zaslání cen se stanoví individuálně. 

11. Výsledky soutěže a výherci budou zveřejněni po skončení soutěže na webových 

stránkách www.europedirect.cz. 

https://www.europedirect.cz/eurotime/2020
http://www.europe-direct.cz/
http://www.europe-direct.cz/


12. Každý soutěžící může zaslat pouze jeden vyplněný soutěžní kvíz bez ohledu na formu 

doručení soutěžního kvízu (viz bod 5). 

13. Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území 

České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně 

neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících (nižšího než 10), propadnou 

pořadateli. 

14. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít 

oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze 

strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k 

získání výhry. 

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů 

15. Zapojením se do soutěže Eurotime 2020 vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj 

výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje souhlas se zpracováním 

osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů. 

16. Tento souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi zahrnuje zejména souhlas s 

případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení na výherní 

listině; a k zasílání výhry a informačních e-mailů týkajících se této soutěže. Závěrečná 

ustanovení 

• Pořadatel si vyhrazuje právo za podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěž 

kdykoliv pozastavit, jednostranně změnit, zkrátit, prodloužit nebo úplně odvolat, a to 

bez udání důvodu. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže. 

• Jakákoliv změna pravidel či účast soutěžícího v soutěži nezakládá nárok soutěžících 

na náhradu nákladů či újmy spojených se soutěží. 

Věříme, že se zúčastníte v hojném počtu, a přejeme Vám hodně štěstí v soutěžení. 


