
SOUTĚŽ 

„Evropský běh“ 

Pravidla soutěže: 

 Pořadatelem soutěže je Europe Direct České Budějovice. 

 Soutěž bude probíhat v období od 10. 3. 2021 do 31. 3. 2021 a bude zveřejněna ve 

Facebookové události Evropský běh (https://bit.ly/3rfu2QX), na sociálních sítích pořadatele 

soutěže (Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectCB a Instagram: 

https://www.instagram.com/europedirectbudejce/) a na webových stránkách pořadatele 

soutěže (https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/2-ceske-budejovice).  

 Soutěž má 3 kategorie: běh na 2,5 km, běh na 5 km a běh na 10km 

 Soutěžící se do soutěže zapojí: 

o Uběhnutím libovolné trasy s délkou 2,5 km, 5km nebo 10 km.  

o Zaznamenáním uběhnuté trasy na jakékoliv zaznamenávací zařízení (aplikace 

v mobilním telefonu nebo chytrých hodinkách, která je určena pro měření 

sportovních aktivit). 

o Zasláním screenshotu obrazovky zaznamenávacího zařízení, jména, příjmení a věku 

soutěžícího na email ceske.budejovice@europe-direct.cz. 

o Screenshot misí obsahovat informace o uběhnuté trase (čas, vzdálenost, tempo).  

 Každý soutěžící může zaslat pouze jeden soutěžní běh.  

 Po skončení soutěže budou vyhlášeni 3 nejrychlejší soutěžící (z každé ze zmíněných kategorií 

jeden běžec). 

o Rozhodujícím kritériem pro určení nejrychlejšího běžce je jeho průměrné tempo (za 

jaký časový průměr uběhl soutěžící 1 kilometr).  

o Nejrychlejší běžci budou oceněni poukázkou na nákup sortovního vybavení 

v hodnotě 500 Kč a balíčkem věcných darů od organizátora soutěže (balíček bude 

obsahovat: sportovní lahev, bluetooth sluchátka, reflexní náramek, a další věcné 

dary). 

 Dále bude z každé kategorie řádně vylosován jeden další soutěžící, který za svou účast 

v soutěži obdrží balíček věcných darů od organizátora soutěže (balíček bude obsahovat: 

sportovní lahev, bluetooth sluchátka, reflexní náramek, a další věcné dary).  

 Výherci soutěže budou zveřejněni 1. 4. 2021 v 18:00 na sociálních sítích organizátora soutěže 

a následně budou kontaktování emailovou zprávou. 

 Cena bude výherci zaslána poštou na jeho doručovací adresu, domluvené v emailové 

komunikaci po skončení 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). 

 Osobní údaje soutěžících (jméno, příjmení) bude použito pouze pro účely soutěže Evropský 

běh 

 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. 
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