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PRAVIDLA SOUTĚŽE VELIKONOCE V EVROPĚ 2020 

 

● Soutěž je velmi jednoduchá: žáci zašlou vypracované naskenované pracovní 

listy e-mailem nebo zprávou na Facebooku Europe Direct Brno ve formátu 

PDF s případnými přílohami z bonusových otázek. 

● Termín odevzdání pracovních listů a případných příloh je 15.4.2020 včetně. 

● Vyhlášení vítězů proběhne do 22. 4. 2020. 

● Soutěž je omezena počtem jednotlivých cen. 

 

Kdo se může zúčastnit soutěže? 

● Soutěž je určena výhradně pro žáky a studenty základních a středních škol, 

kteří mají trvalé bydliště v ČR a v termínu konání soutěže se prostřednictvím 

zaslání e-mailu nebo zprávy na Facebooku na Europe Direct Brno zúčastní 

soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a 

zavazuje se je plně dodržovat. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci 

pořadatele soutěže ani jejich osoby blízké. 

● Do soutěže se přihlašuje řádným zasláním e-mailu na eu.brno@kjm.cz nebo 

zprávou na Facebooku Europe Direct Brno. 

● O zařazení do soutěže bude každý soutěžící obeznámen v podobě emailové 

zprávy nebo zprávy na Facebooku. 

● Každá emailová adresa může být použita jenom jednou po celou dobu trvání 

soutěže. 

● Výherci budou kontkaktováni e-mailem nebo zprávou na Facebooku (a 

dotázáni na výběr dárkového předmětu společně s adresou doručení). 

 

Ochrana osobních údajů 

Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby takto poskytnuté 

údaje, včetně příjmení, e-mailové adresy, telefonického spojení, adresy a dalších 

údajů elektronické komunikace, byly zpracovávány Organizátorem Europe Direct Brno 

za účelem vyhodnocení této soutěže a za účelem nabízení dalších produktů a služeb 

organizátora, a to po dobu deseti let. 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. 

 

 

 

 

 

 

Výhry 

https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/1-brno
https://www.facebook.com/Europe-Direct-Brno-636414433179976/
mailto:eu.brno@kjm.cz


E-mail: eu.brno@kjm.cz  

Webové stránky 

Facebook 

● Hmotné ceny Europe Direct Brno a možnost publikovat vlastní 

článek na webu Europe Direct Brno s tématem Evropské Unie 

● O vyhodnocení bude vyhotoven „Zápis o vyhodnocení soutěže“, který bude 

obsahovat: datum vyhodnocení, seznam výherců a dohodnutý způsob předání 

výhry. Pokud si výherce výhru nepřevezme domluveným způsobem v 

domluveném  termínu, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch 

organizátora. Celkový počet výher je omezen. Distribuce výher proběhne po 

skončení nouzového stavu v ČR. 

 

Organizátor 

● Pořadatelem soutěže je Europe Direct Brno. 

● Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění bez nároku 

soutěžících na vydání výher soutěž zrušit nebo změnit, pokud tím budou 

ohroženy či narušeny jeho zájmy. 
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