Pravidla soutěže k Erasmus Days 2020
1. Pořadatel soutěže
Společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav, IČO 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 332
(dále jen „Pořadatel“), pořádá tuto žákovskou soutěž (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky
upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
2. Doba trvání soutěže
Soutěž probíhá v době od 9. 10. 2020 do 14. 10. 2020 (dále jen „Doba soutěže“).
3. Soutěžící
Soutěže se účastní žák školy ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný
závod (dále jen „Škola“) (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v
rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky
a který v Době soutěže odešle svoji odpověď na soutěžní otázku („Kolik žáků z naší školy podle Vás
absolvovalo zahraniční odbornou praxi v rámci projektu Erasmus+ ve školním roce 2019/2020?“)
formou soukromé zprávy na oficiální facebookový profil Školy.
Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce,
který je povinen se na žádost Pořadateli prokázat.
Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění.
4. Princip Soutěže
Úkolem Soutěžícího je zaslat formou soukromé zprávy na oficiální facebookový profil ŠKODA AUTO
a.s., Středního odborného učiliště odpověď na otázku: „Kolik žáků z naší školy podle Vás absolvovalo
zahraniční odbornou praxi v rámci projektu Erasmus+ ve školním roce 2019/2020?“ K odpovědi je
soutěžící povinen přiložit jméno, příjmení, telefonický kontakt.
Pořadí výherců bude určeno podle odpovědi, která bude nejblíže skutečnému číslu. V případě, že
budou dvě odpovědi shodné, bude rozhodovat rychlost odeslání a Soutěžící, který odeslal svou
odpověď dříve, bude umístěn na vyšší výherní pozici.
Zasílání odpovědí se bude konat od 9.10.2020 do 14.10.2020. Dne 16.10.2020 budou zveřejněny
výsledky na oficiálních facebookových stránkách Školy a výherci budou kontaktováni. Výhra bude
předána podle domluvy Pořadatele s Výherci.
5. Výhra v Soutěži
Výhrou jsou následující ceny:
1. místo – Reproduktor JBL GO + sportovní vak + drobné dárkové předměty
2. místo – Powerbanka + nerezová lahev + sportovní vak + drobné dárkové předměty
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3. místo – Funkční ručník + sportovní vak + drobné dárkové předměty
6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry
Pořadatel bude Výherce informovat o výhře zejména telefonicky/písemně na kontaktní telefonní číslo/
emailovou adresu, které Soutěžící uvedl v soutěžním emailu, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení
Soutěže. Výhra bude předána výherci po vzájemné domluvě soutěžícího a Pořadatele. Podmínkou
předání výhry je podpis předávacího protokolu nebo potvrzení o převzetí ze strany Výherce.
Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhra není soudně vymahatelná.
Poskytovatelem výhry je Pořadatel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a
závazky související s užíváním výhry. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru,
která je odpovídající náhradou. Pořadatel upozorňuje Výherce na vypořádání daňové povinnosti za
získanou výhru.
V případě, že Výherce výhru nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a
výhra propadne, aniž by Výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.
7. Pravidla ochrany osobních údajů (v souladu s GDPR 5/2018)
Zapojením do soutěže bere soutěžící na vědomí, že pořadatel bude zpracovávat jeho osobní údaje
pro plnění závazků z těchto pravidel. Zpracovávanými osobními údaji pro účely této soutěže jsou:
jméno a příjmení, telefon, e-mail.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem
tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 332.
Další informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů naleznete na
http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju.
8. Ostatní ustanovení
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži. Nebezpečí škody
na výhře přechází na Výherce okamžikem předání výhry Výherci. Pořadatel není odpovědný za
jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování či jednání
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo
jednající v rozporu s Pravidly soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní
některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává
se Výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra bude v takovém případě předána dalšímu Soutěžícímu
v pořadí. Účastník Soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné
osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání Výhry.
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Pořadatel si vyhrazuje právo i bez uvedení důvodů Dobu soutěže zkrátit, Soutěž přerušit nebo zrušit
či změnit její Pravidla, a to i bez udělení Výhry a bez poskytnutí náhrad. Pořadatel si rovněž vyhrazuje
právo nahradit ohlášené ceny cenami podobného typu a odpovídající hodnoty a upravit podmínky
předání ceny v případě, že ceny nebudou poskytnuty způsobem umožňujícím předání cen vítězům
v souladu s těmito Pravidly.
Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí
o neudělení Výhry v Soutěži a také si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění
podmínek stanovených pro získání výhry v Soutěži. Výhru nezískají Soutěžící, kteří nesplní byť jen
okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči
účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
pořadatele než uvedená v těchto Pravidlech.
V případě, že dojde ke změnám podmínek a Pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě
aktualizace těchto Pravidel. Aktuální verze těchto Pravidel je v plném znění dostupná na
https://www.sou-skoda.cz/skola/dokumenty-skoly. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů
spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 1. 10. 2020.
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