
Podrobná pravidla soutěže Vánoce 2014  
 
Tato podrobná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce 
soutěže www.elspac.cz a pouze tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná 
a konečná.  
 
Pořadatel soutěže a kontaktní osoby  
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)  
Masarykova univerzita, kampus Bohunice  
Kamenice 753/5, 625 00 Brno  
(dále jen „pořadatel soutěže“)  
 
Kontaktní osoby pořadatele soutěže 
Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D., (+420) 549 493 079, andryskova@recetox.muni.cz  
 
Termínový kalendář soutěže  
Soutěž probíhá v termínu od 16. 12. 2014 až 4. 1. 2015. Určení výherců se uskuteční 5. 1. 2015, 
zveřejnění výherců na stránkách soutěže nastane nejpozději 6. 1. 2015. Předání cen se uskuteční 
v průběhu ledna 2015. 
 
Informace o soutěži  
Informace o soutěži jsou zveřejněny na internetových stránkách soutěže www.elspac.cz, a ve 
zkrácené podobě na vánočním přání účastníkům studie ELSPAC distribuovaném poštou.  
 
Podmínky účasti v soutěži  
Tato soutěž je určena pro fyzické osoby, které byli účastny studie ELSPAC. Konkrétní fyzická osoba se 
může soutěže účastnit pouze jednou.  
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník soutěže (dále jen „soutěžící“) svou účastí v soutěži vyjadřuje 
svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem soutěže a 
soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.  
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a jejich rodinní příslušníci.  
Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří nevyplní všechny požadované údaje v on-line 
dotazníku na internetových stránkách soutěže.  
Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje 
nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.  
Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto 
pravidlům nebo je poruší. Pořadatel soutěže je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech 
soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo 
nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. 
 
Jak soutěžit  
Soutěžící se registruje na stránkách soutěže a do on-line formuláře zadá své jméno, příjmení, datum 
narození, adresu bydliště, e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo (to jako nepovinný údaj).  
 
Při zaslání více registrací jedním soutěžícím je do soutěže zařazena pouze první doručená odpověď, 
ostatní doručené odpovědi jsou neplatné. Rozhodujícím identifikátorem pro určení případného 
vícenásobného zaslání odpovědí je jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Soutěžící 
potvrzuje svůj souhlas s těmito pravidly odesláním vyplněného registračního formuláře.  
Registrace budou prostřednictvím internetových stránek soutěže automaticky doručeny pořadateli 
soutěže. Přijetí vyplněného registračního formuláře bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou, 
kterou soutěžící obdrží do 24 hodin po zaslání svého dotazníku. Pořadatel soutěže nenese 



odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu 
doručena.  
Z doručených dotazníků budou pořadatelem soutěže určeni výherci soutěže způsobem stanoveným 
v části „Určení výherců“ níže.  
 
Ceny  
Poukázka do ALZA v hodnotě 2 500 Kč 
Poukázka do ALZA v hodnotě 1 500 Kč 
Poukázka na motokáry pro dvě osoby 
Poukázka na moto GP Brno pro dvě osoby 
Degustační menu pro dvě osoby 
Lístky na vybrané divadelní představení MD Brno pro dvě osoby 
 
Určení výherců  
Výherce soutěže určí 5. 1. 2015 pětičlenná porota složená z pracovníků pořadatele soutěže (v níž 
budou zastoupeni alespoň dva níže uvedení zástupci: ředitelka Centra pro výzkum toxických látek 
v prostředí, koordinátorka výzkumné infrastruktury RECETOX a odborník v oblasti epidemiologických 
studií, analytik dat) níže popsaným mechanismem:  
Pořadatel soutěže do dvou dnů od ukončení registrace provede kontrolu vyplněných údajů a zařadí 
do slosování všechny soutěžící, kteří splnili podmínky účasti v soutěži včetně kritérií v části „Jak 
soutěžit“. Porota z této skupiny soutěžících určí losem 8 výherců, kteří obdrží ceny – poukázky na 
nákup zboží či služeb.  
Pořadatel soutěže bezprostředně po slosování kontaktuje výherce (telefonicky nebo e-mailem) dle 
kontaktních údajů uvedených při registraci do soutěže pro dohodnutí způsobu předání výhry. 
Výherce se musí při kontaktu s pořadatelem prokázat platným dokladem totožnosti na jméno, 
příjmení a rok narození shodné s údaji uvedenými při registraci do soutěže.  
V případě, že se pořadateli nepodaří výherce kontaktovat, výherce se odmítne prokázat nebo 
odmítne výhru převzít, ztrácí právo na výhru a výhercem se stává další v pořadí. Nepodaří-li se 
výherce určit do 31. 1. 2015, zůstává cena v držení pořadatele soutěže. Informace o výhercích budou 
rovněž zveřejněny na internetových stránkách soutěže nejpozději 6. 1. 2015. 
 
Podmínky získání výhry  
Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže 
soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.  
Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této 
soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je 
organizátorem stanovena.  
Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla či e-
mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z jiných důvodů, 
které neleží na jeho straně.  
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů  
Účastí v soutěži každý soutěžící:  
• dává pořadateli soutěže souhlas ke zpracování osobních údajů, s použitím své e-mailové adresy a 
telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím při dohodnutí způsobu předání výhry, 
a rovněž pro informace o dalších výzkumných aktivitách a akcích pořadatele soutěže do pěti let od 
doby konání soutěže;  
 
• v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění dává pořadateli soutěže souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa e-mailová 
adresa a telefonní číslo, které pořadateli soutěže v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním 



výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a případného předání výhry v 
soutěži. V souvislosti s vyhlášením výherců soutěže souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, 
příjmení, název obce na internetových stránkách soutěže a pořadatele soutěže.  
 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné s tím, že jej soutěžící může kdykoliv bez udání důvodů 
písemně odvolat na adrese: „soutěž Vánoce – ELSPAC 2014“, Masarykova univerzita, Centrum pro 
výzkum toxických látek v prostředí, Kamenice 753/5, 625 00 Brno. Okamžikem doručení tohoto 
písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů pořadateli soutěže je 
soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li žádost 
doručena před předáním výhry.  
Veškeré údaje jsou považovány za přísně soukromé a jsou chráněny ve smyslu platných právních 
norem. Evidované údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám mimo pořadatele 
soutěže!  
 
Další ustanovení  
Pro soutěž jsou platná pravidla soutěže ve znění, ve kterém jsou tato uveřejněna na internetových 
stránkách soutěže www.elspac.cz  
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího 
upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, časových nebo 
jiných důvodů, a to bez náhrady.  
Vymáhání účasti v soutěži či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Účastí v soutěži v rozporu 
s výše uvedenými ustanoveními pravidly soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky soutěže 
jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách soutěže náleží porotě 
pořadatele soutěže.  
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.  
 
V Brně dne 15. prosince 2014 


