
 

 
 

 

SOUTĚŽ 

„Za zážitky na Erasmus“ 

Pravidla soutěže: 

 Pořadatelem soutěže jsou Eurocentrum České Budějovice, Europe Direct 

České Budějovice a Útvar pro zahraniční vztahy Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích.   

 Soutěž „Za zážitky na Erasmus“ navazuje na videa k Erasmus talks (rozhovory 

s absolventy a účastníky programu Erasmus+). Soutěžní otázky se vztahují 

k příběhům jednotlivých studentů a jejich zážitkům ze zahraničí.  

 Soutěž bude probíhat v období od 25. 11. do 15. 12. 2020 a bude zveřejněna 

ve facebookové události Erasmus Talks 2020 nebo na facebookových 

stránkách pořadatelů soutěže.   

 Soutěž má celkem 3 kola. Každé soutěžní kolo se vztahuje k jednomu 

rozhovoru a bude spuštěno po zveřejnění konkrétního videa. Každé kolo bude 

trvat jeden týden. Přesný termín ukončení jednotlivého soutěžního kola bude 

uveden při jeho vyhlášení.  

 Soutěž bude probíhat přes platformu Kahoot. Soutěžící se zapojí 

prostřednictvím kliknutí na odkaz, který ho přesměruje na stránky soutěže.   

 Soutěžící pro přesnou identifikaci v případě výhry uvede své jméno a příjmení. 

 Soutěžící se může soutěže zúčastnit v každém kole jednou.  

 Za každé soutěžní kolo budou vyhlášeni 3 výherci, kteří v kvízu obdrželi nejvíce 

bodů. 

 V bodovém hodnocení hraje roli kromě správnosti odpovědí také rychlost 

zodpovězení uvedených otázek.  

 Výherci budou zveřejněni po ukončení každého kola ve facebookové  události 

Erasmus Talks 2020 a na facebookových stránkách Eurocentra České 

Budějovice.  

 Výherce musí po vyhlášení výsledků kontaktovat organizaci Eurocentrum 

České Budějovice prostřednictvím zprávy na Facebooku. 

 Soutěžící mohou vyhrát známý cestopis od cestovatele, spisovatele a 

českobudějovického rodáka Ladislava Zibury a propagační předměty 

Eurodesku (powerbanky, bezdrátová sluchátka, hrnečky, deky, osušky, lahve 

na vodu, apod.). 

 Cena bude výherci zaslána poštou na jeho doručovací adresu, kterou uvede 

pořadateli soutěže. Pokud výherce nezareaguje na informaci o výhře do 7 dnů 

od dne zveřejnění výsledků, tak ztrácí nárok na výhru. Na výhru není právní 

nárok.  

 Soutěžící souhlasí s tím, že jsou pořadatelé oprávněni v případě jeho výhry 

zveřejnit jeho osobní údaje (jméno, příjmení). 



 

 
 

 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje 

se je dodržovat.  


