
Soutěž 
 „Vlakem po jižních Čechách“ 

 
Pravidla soutěže: 

 Pořadatelem soutěže je Eurocentrum České Budějovice a Europe Direct České 

Budějovice. 

 Soutěž „Vlakem po jižních Čechách“ vyhlašujeme v rámci Evropské roku 

železnice 2021. Soutěžní kvízy se vztahují k jednotlivým příspěvkům s tipy na 

výlet v Jihočeském kraji, které postupně zveřejníme na našich facebookových 

stránkách. Odpovědi na soutěžní otázky naleznete v uvedených příspěvcích.  

 Soutěž bude probíhat v období od 22. 3. do 18. 4. 2021 a bude zveřejněna na 

webových a facebookových stránkách pořadatelů soutěže.   

 Soutěž bude probíhat přes platformu Kahoot. Soutěžící se zapojí 

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

 Každý týden budou zveřejněny dva příspěvky, které budou obsahovat také 

soutěžní Kahoot. Dohromady zveřejníme 8 soutěžních příspěvků. 

 Soutěžící pro přesnou identifikaci v případě výhry uvede v poslední otevřené 

otázce své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. V opačném případě nemůže 

být zařazen do slosování o ceny.  

 Soutěžící si může každý Kahoot vyplnit pouze jednou.  

 Po ukončení soutěže vyhlásíme 3 výherce, které vylosujeme. Podmínkou 

zařazení do slosování je účast ve všech osmi soutěžních Kahootech a 

v každém alespoň 50% správnost odpovědí. Rychlost zodpovídání otázek 

nehraje roli.  

 Všechny Kahooty budou otevřené po celou dobu trvání soutěže. Soutěžící se 

může do soutěže zapojit kdykoliv v jejím průběhu. 

 Výherci budou zveřejněni po ukončení soutěže na facebookových stránkách 

Eurocentra České Budějovice a Europe Direct České Budějovice. Výherce také 

zkontaktujeme na uvedenou e-mailovou adresu.  

 Soutěžící může vyhrát deskovou hru „Jízdenky, prosím! Evropa“, knihu 

„Železnice v srdci Evropy“ a další zajímavé ceny (termosky, pláštěnky, 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.  

 
 


