
Soutěž „Den Evropy“ 

Pravidla soutěže: 

 Pořadatelem soutěže je Europe Direct České Budějovice  

 Soutěž „Den Evropy“ navazuje na video Den Evropy pohledem studentů. Soutěžní otázky se 

vztahují ke všeobecným informacím o Evropské unii.  

 Soutěž je omezena na 20 účastníků.  

 Soutěž probíhá přes platformu Kahoot v období od 9. 5. do 16. 5. 2021 nebo do obsazení 

maximální kapacity soutěžících tj. 20 účastníků. 

 Soutěžící se zapojí prostřednictvím kliknutí na odkaz, který ho přesměruje na soutěžní kvíz.  

 Soutěžící má povinnost uvést při přihlášení do kvízu do pole Nickname své jméno a první 

písmeno ze svého příjmení. Dále má soutěžící povinnost uložit si odkaz ze závěru kvízu, přes 

který je možno ověřit, na jakém místě se soutěžící umístil. 

 Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.  

 Oceněni budou 3 výherci, kteří se umístí na prvních třech místech v celkovém žebříčku. 

Rozhodující je správnost odpovědí i rychlost odpovědí.  

 Výherci budou po ukončení soutěže zveřejněni na facebookové stránce Europe Direct České 

Budějovice, a to formou zveřejnění jejich Nicknamu, který uvedli na začátku kvízu. Povinností 

výherců je kontaktovat středisko Europe Direct České Budějovice skrze facebookovou zprávu 

nebo emailem. 

 Ceny:  

o 1. místo: Desková hra „Vlajky“ a balíček od Europe Direct (sluchátka, sluneční brýle, 

termolahev, zápisník, batoh). 

o 2. místo: Balíček předmětů od Europe Direct (sluchátka, sluneční brýle, power banka, 

termolahev, zápisník, batoh).  

o 3. místo: Balíček předmětů od Europe Direct (sluchátka, sluneční brýle, termolahev, 

zápisník, batoh).  

 Cena bude výherci předána osobně dle domluvy nebo bude zaslána poštou na jeho 

doručovací adresu, kterou uvede pořadateli soutěže v následné komunikaci. Pokud výherce 

nezareaguje na informaci o výhře do 14 dnů od dne zveřejnění výsledků, ztrácí tak nárok na 

výhru. Na výhru není právní nárok.  

 Soutěžící souhlasí s tím, že je pořadatel oprávněn v případě výhry zveřejnit jeho osobní údaje 

(uvedený Nickname). 

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

https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/2-ceske-budejovice
https://www.facebook.com/watch/?v=955964914942060
https://bit.ly/3tr1dlJ
https://www.facebook.com/EuropeDirectCB
https://www.facebook.com/EuropeDirectCB

