
 
Cestujeme po EU 2020 

 
PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

1. Pořadatelem je informační středisko Europe Direct Brno, se sídlem Kobližná 4, 601            
50 Brno-střed  (dále jen „Pořadatel“)  
 

2. Soutěž bude probíhat formou cestovatelských fotografií ze států Evropské Unie na           
platformě Instagramu 
 

3. Soutěž potrvá od 3. 8. 2020 do 30. 9. 2020 23:59 SEČ 
 

4. Soutěžící nahrají svou cestovní fotografii z jakéhokoliv státu Evropské unie jako           
příspěvek na svém instagramovém účtu (ne do příběhu). V popisku fotky je nutné             
označit @europedirectbrno a přidat hashtag #CestujemepoEU2020 
 

5. Fotografii je nutné nahrát do 30. 9. 2020 do 23:59 SEČ 
 

6. Ze správně označených fotografií budou vylosováni tři výherci, kteří získají ceny od            
našeho informačního střediska ED Brno a kavárny Café +. Každý z výherců získá             
praženou kávu, voucher do kavárny Café + a dále ceny od Europe Direct Brno. 
 

7. Pořadatel bude informovat o výhře přímo prostřednictvím zprávy výhercům na jejich           
instagramové účty 
 

8. Ceny si výherci mohou vyzvednout u pultu Informace o EU v Zákaznickém centru             
Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Kobližné 4 
 

9. Výsledky soutěže a výherci budou zveřejněni po skončení soutěže na webových           
stránkách https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/1-brno 
 

10. Každý instagramový účet může být použit pouze jednou po celou dobu trvání            
soutěže 
 

11. Účast v soutěži není věkově omezená 
 

12. 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.  
  

https://www.instagram.com/europedirectbrno/
https://www.cafeplus.cz/speciality/
https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/1-brno


 
 

13. 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  
 

14. Zapojením se do soutěže Cestujeme po EU 2020 vyjadřuje účastník soutěže           
dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje souhlas se            
zpracováním osobních údajů. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že je informován o            
všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v             
platném znění, tj. zejména o tom, že tyto údaje poskytl dobrovolně, je informován, že              
může požadovat jejich opravu či úpravu a že může svůj souhlas se zpracováváním             
osobních údajů odvolat. 
 

15. 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 obdržení výhry a informačních e-mailů / zpráv na Instagramu 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. 


