
SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ „STŘÍHEJTE KOLEM DOKOLA“ 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 

 

 

Více informací o této soutěži a úplné znění pravidel soutěže naleznete na internetových stránkách 
www.akademiekvality.cz nebo na infolince 226 289 279, která je v provozu v pracovní dny od 9 do 
15 hodin. Mimo tyto hodiny je k dispozici hlasová schránka, kde můžete zanechat svoji zprávu. 

Svůj dotaz můžete také zaslat mailem na soutez@akademiekvality.cz 

 

JAK SE MOHU DO SOUTĚŽE ZAPOJIT? 

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České 
republiky, která splní podmínky účasti v soutěži a pošle na uvedený P. O. Box správně vyplněnou 
soutěžní kartu s 40 nalepenými originálními logy vystřiženými z obalů potravin oceněných některou ze 
zapojených značek kvality. 

 

KTERÁ LOGA MOHU DO SOUTĚŽE ZASÍLAT? 

Soutěže se můžete zúčastnit s originálními logy vystřiženými z obalů produktů Klasa, Regionální 
potravina, Chráněné označení (ZTS, CHZO, CHOP), Český výrobek – garantováno Potravinářskou 
komorou, BIO „zebra“, BIO „list“, Česká cechovní norma a Česká potravina. 

 

 
 

KAM MÁM ZASLAT SOUTĚŽNÍ KARTU? 

Soutěžní kartu s nalepenými logy (případně prodejními doklady, nebo názvy výrobku) zašlete na adresu 
Akademie kvality, P. O. Box č. 43, Nákupní 389/3, 100 04 Praha 104. Obálku označte nápisem 
„Soutěž“. 

 

KDE JE MOŽNÉ ZÍSKAT SOUTĚŽNÍ KARTU? 

Herní kartu si můžete stáhnout a předvyplnit na adrese  
http://akademiekvality.cz/download/herni_karta_2020.pdf . Takto připravenou kartu je dále možné 
kopírovat. Herní karty jsou také k dispozici ve vybraných obchodních řetězcích. Nemůžeme akceptovat 
loga nalepená na obyčejném papíře. Stejně tak neakceptujeme karty z předchozích ročníků soutěže. 

 

 

 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/akademiekvality.cz/*download/herni_karta_2020.pdf__;Lw!!N96JrnIq8IfO5w!xkRaUFM6q_0i2MnVfrnwj6XRUgNoUprl8IoTiVxjz_CWygiQbXTidU5RZIDyvzxPorQZaAw$


MOHU KARTU PŘEDVYPLNIT ONLINE? 

Můžete, ovšem s výjimkou prohlížeče Mozilla Firefox, který tuto funkci nepodporuje.  

Údaje během předvyplnění herních karet na webu akademiekvality.cz se nikde neukládají ani 
neuchovávají, a to v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR). 

 

 

CO MOHU VYHRÁT? 

Hlavní výhry: 2 x zapůjčení osobního vozu Škoda Kamiq SCOUTLINE 1,0 TSI o výkonu 81 kW se 
sedmistupňovou automatickou převodovkou na jeden rok a 1x2 elektrokola Author Engine 27,5 
napořád. Výherce při předání vozu podepíše se ŠKODA AUTO a.s. smlouvu o jeho dočasném užívání, 
kde budou stanoveny podrobné podmínky bezplatné zápůjčky.  

3 x nákupní poukázku do vybraného řetězce v hodnotě 9 000,- Kč 

3 x nákupní poukázku do vybraného řetězce v hodnotě 6 000,- Kč 

3 x nákupní poukázku do vybraného řetězce v hodnotě 3 000,- Kč 

13 týdenních výher až do výše 10 000,- Kč 

50 000 drobných výher 

 

KDY PROBÍHÁ SLOSOVÁNÍ HERNÍCH KARET? 

Po každém herním týdnu procházejí karty důkladnou kontrolou a následně probíhá losování týdenních 
výher. Z každého losování je pořízena fotodokumentace a výherce je následně kontaktován. Losování 
hlavních výher bude oznámeno s předstihem na webu akademiekvality.cz a sociálních sítích. 

 

MOHU V OBÁLCE ZASLAT VÍCE SOUTĚŽNÍCH KARET? 

V jedné obálce můžete zaslat libovolný počet herních karet. Při zaslání více platných karet v průběhu 
celé soutěže může jeden výherce získat více drobných výher, jednu týdenní výhru a jednu hlavní výhru.  

 

MOHU POSLAT OBÁLKU DOPORUČENĚ? 

Soutěžní karty můžete zaslat i jako doporučenou zásilku. Obálka musí být označena v souladu s pravidly 
soutěže. Tuto variantu však doporučujeme výhradně v případě, že zasíláte například větší množství 
herních karet najednou. 

 

MOHU V OBÁLCE ZASÍLAT KARTY SPOLEČNĚ S JINOU OSOBOU? 

Losovat budeme samostatné soutěžní karty (obálky budeme rozlepovat a kontrolovat), můžete tedy 
zaslat soutěžní karty i dohromady s jinou osobou. 

 

BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽITY K DALŠÍM ÚČELŮM?  

V této soutěži jsou zpracovávány osobní údaje soutěžících, a to výlučně v přísném souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (GDPR). Podrobné Informace o zpracování osobních údajů. Konkrétní informace 
naleznete v úplném znění pravidel, článek 7. 



Údaje  během předvyplnění herních karet na webu akademiekvality.cz se nikde neukládají ani 
neuchovávají, a to v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR). 

 

LOGA MI OPRAVDU NEJDOU NALEPIT, CO MÁM DĚLAT? 

Podmínkou soutěže je, aby loga byla na herní kartě připevněna. Jako nejlepší řešení doporučujeme 
použít proužek lepicí pásky, kterým můžete přilepit celý řádek log najednou, nebo připevnění log 
pomocí sešívačky. 

 

JAK POSTUPOVAT PŘI NEDODÁNÍ VÝHRY? 

50.000 ks drobných výher bude rozesíláno ve dvou vlnách – přibližně v polovině soutěže a po jejím 
ukončení.  

Termín zahájení rozesílky dané vlny bude zveřejněn na www.akademiekvality.cz a sociálních sítích.  

Drobné výhry pro účastníky budou zasílány poštou jako obyčejná zásilka. Nedoručení obyčejné zásilky 
není dle poštovních pravidel možné reklamovat a pořadatel ani organizátor soutěže proto 
neodpovídají za její případné nedoručení. Nepřevzaté (vrácené) základní výhry propadají ve prospěch 
pořadatele soutěže. 

 

JAK SE DOZVÍM, ŽE JSEM VYHRÁL DROBNOU VÝHRU? 

Přijde vám SMS, která bude obsahovat informaci, že získáváte drobnou výhru. Tato SMS je také 
potvrzením, že jsme vaši herní kartu obdrželi a byla zařazena do databáze. Po vyčerpání zásob výher, 
bude tato SMS sloužit pouze jako potvrzení o obdržení karty a jejím zařazení do slosování. 

SMS bude obsahovat informaci, kolik platných herních karet celkem evidujeme na dané telefonní 
číslo za konkrétní herní týden. 

 

KOLIK DROBNÝCH VÝHER BUDE ROZESÍLÁNO? 

Počet drobných výher je pevně stanoven na 50 000 ks celkem.  

Pro každý týden bude určeno konkrétní množství výher a o výherci rozhodne los ze všech došlých 
platných herních karet zaslaných v daném herním týdnu. 

Po vyčerpání zásob odpovídajícího počtu kusů základních výher pro daný herní týden budou přijaté 
karty zařazovány pouze do losování o týdenní a hlavní výhry. Konkrétní specifikace základní výhry je 
vyhrazena organizátorovi, zpravidla se bude jednat o drobné kuchyňské předměty. Jejich podoba a 
počty jsou k dispozici na adrese https://www.akademiekvality.cz/download/drobne_darky.pdf  

 

PŘIŠLA MI SMS O VÝHŘE, CO MÁM DĚLAT? 

Gratulujeme, vaše  drobná výhra vám bude doručena na uvedenou adresu. 50 000 ks drobných výher 
bude rozesíláno ve dvou vlnách – přibližně v polovině soutěže a po jejím ukončení. O zahájení rozesílky 
budeme informovat na webu a sociálních sítích. 

 

JAK SE DOZVÍM, ŽE JSEM VYHRÁL TÝDENNÍ VÝHRU? 

Ze všech platných karet, došlých v daném týdnu, bude každý týden vylosován 1 výherce týdenní výhry. 
Základní garantovaná výše týdenní výhry bude zboží dle výběru v hodnotě 5.000, - Kč. Soutěžícímu 

https://www.akademiekvality.cz/download/drobne_darky.pdf


budou ve smluvený čas následně telefonicky položeny 3 otázky zaměřené na edukaci o kvalitních 
potravinách a celková výše odměny bude po jejich správném zodpovězení zvýšena o tuto další částku: 

• Správná odpověď na 1. otázku 1.000,- Kč 

• Správná odpověď na 2. otázku 1.500,- Kč 

• Správná odpověď na 3. otázku 2.500,- Kč 

Na základě odpovědí získá soutěžící možnost vybírat si zboží v úhrnné hodnotě max. 10.000, - Kč při 
správném zodpovězení všech tří otázek. V případě, že výherce neuvede na herní kartě telefonický 
kontakt, bude kontaktován jinou formou (mailem, dopisem) a telefonický hovor bude realizován 
následně. 

Pro výherce týdenních výher budou na výběr připraveny různé předměty zaměřené na konzumaci, 
uchování a zpracování kvalitních potravin v různých cenových relacích (drobné kuchyňské spotřebiče, 
kuchyňské doplňky apod.). Při nevyčerpání celé vyhrané částky z nabídnutých předmětů se rozdíl 
nevyplácí. 

Výherce týdenní výhry je automaticky výhercem i základní výhry. 

 

KDO ZÍSKÁ HLAVNÍ VÝHRU? 

Podle pravidel budeme za účasti státního notáře losovat 2x zapůjčení osobního vozu Škoda Kamiq 
SCOUTLINE 1,0 TSI o výkonu 81 kW se sedmistupňovou automatickou převodovkou na jeden rok a 1x2 
elektrokola Author Engine 27,5 napořád. Výherce při předání vozu podepíše se ŠKODA AUTO a.s. 
smlouvu o jeho dočasném užívání, kde budou stanoveny podrobné podmínky bezplatné zápůjčky.  

Do jednotlivých losování budou zařazeny herní karty s podacím razítkem, které odpovídá rozpisu 
v úplném znění pravidel. S výherci se spojí operátor a domluví termín a místo předání výhry. 
Při losování hlavních výher budou pokaždé zároveň vylosovány i 3 menší hlavní výhry – nákupní 
poukázky do obchodního řetězce dle vlastního výběru v hodnotě 9.000,-, 6.000,- a 3.000,- Kč. 

 

MUSÍM VYPLŇOVAT ANKETU A INFORMACE O NEJOBLÍBENĚJŠÍM VÝROBKU? 

Nemusíte, tato položka je pro účast v soutěži nepovinná. Nicméně Váš názor je pro nás důležitý pro 
plánování dalších ročníků soutěže. Proto na konci i tuto část slosujeme a 20 vylosovaných obdrží 
překvapení od Klasáčka. 

 


