PRAVIDLA SOUTĚŽE
NA VELETRHU GAUDEAMUS 2019
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Soutěž CEVRO Institutu, z.ú. v průběhu veletrhu Gaudamus bude probíhat na
území České republiky v průběhu termínu od 22. 1. 2019 od 8:00 do 24. 1. 2019 do
12:00 (dále také jako „doba trvání Soutěže“).
2. Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 1 x mikina s nápisem CEVRO Institut v hodnotě
650,- Kč, 2 x triko s nápisem CEVRO Institut, každé v hodnotě 350,- Kč a 2 x kniha
od Pavla Žáčka – Vypovídat pravdu a nic nezamlčet, každá v hodnotě 490,Kč. Ceny získají soutěžící, které vylosuje porota. Podmínkou pro uplatnění výhry je
poskytnutí platné e-mailové adresy.
3. Účast v Soutěži je podmíněna odevzdáním vyplněného soutěžního formuláře a
uvedením platných údajů.
4. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry
nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení
soutěže.
ÚČAST V SOUTĚŽI
1. Účastník soutěže vyplní všechny údaje, včetně své vlastní emailové adresy, v rámci
soutěžního formuláře na veletrhu Gaudeamus, a to buď přímo na stánku vysoké
školy CEVRO Institut nebo u jejích pomocníků kdekoli v prostorách veletrhu.
2. Soutěže se nelze zúčastnit opakovaně. Případný duplicitní formulář bude ze
soutěže vyřazen.
HODNOCENÍ
1. Výhru získají soutěžící, které vylosuje z osudí určený člen či členové poroty.
Podmínkou pro uplatnění výhry je správně vyplněný tištěný formulář s platnými
údaji.
KONTAKTOVÁNÍ VÝHERCŮ
1. Soutěžící je o výhře informován zaměstnancem CEVRO Institut po skončení
soutěže, a to emailem na adresu uvedenou ve formuláři.
2. Losování bude možné sledovat buď přímo na veletrhu, nebo v živém přenosu,
který bude vysílán na Facebookových stránkách CEVRO Institutu. Losování
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proběhne 24. 1. 2019 mezi 11.00 – 12.00 hod. Přesný čas losování bude uveden na
Facebookovém profilu vysoké školy.
3. V případě, že soutěžící neuvede platné údaje a platnou e-mailovou adresu, ztrácí
nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s
nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Do Soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří vyplní formulář mimo místo veletrhu
a dobu trvání soutěže.
2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho
jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím
napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od
ukončení hry.
3. E-mailovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn
zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli
odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou
emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.
4. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým
pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a
osoby jim blízké.
5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje
se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
6. Rozesílání výher bude probíhat přes Českou poštu v České republice po skončení
soutěže.
7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek
platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v
rámci soutěžní zásilky odešle výhru.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech
záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve
vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla.
Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek
této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
OCHRANA OSOBNÍ ÚDAJŮ - CHRÁNÍME VAŠE DATA
1. Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali
jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému
získání třetí stranou.
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