SPOTŘEBITELSKÁ SOUTĚŽ „LÉTO NA GRILU“
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Více informací o této soutěži a úplné znění pravidel soutěže naleznete na internetových stránkách
www.akademiekvality.cz nebo na mailu soutez@akademiekvality.cz
JAK SE MOHU DO SOUTĚŽE ZAPOJIT?
Každý zákazník (fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky), který v době
konání soutěže nakoupí jednorázově alespoň 3 potravinářské produkty s logem Klasa, Regionální
potravina, Bio Produkt ekologického zemědělství - tzv. „biozebra“ a Ekologická produkce - tzv. „bio list“
v libovolné hodnotě, od libovolného výrobce a v libovolné kombinaci, a přihlásí se v době trvání soutěže
na dále uvedeném webu organizátora, se za splnění dále uvedených podmínek zařadí do soutěže o
výhry.
JAKÁ LOGA JSOU DO SOUTĚŽE ZAPOJENA?
Soutěže se můžete zúčastnit se zakoupenými potravinářskými produkty s těmito logy kvality: Klasa,
Regionální potravina, Bio Produkt ekologického zemědělství - tzv. „biozebra“ a Ekologická produkce tzv. „bio list“.
JAK PROBÍHÁ REGISTRACE?
Účastník se zapojí / zaregistruje do soutěže tím, že po uskutečnění nákupu vyplní ve formuláři na
webové stránce soutěže https://www.akademiekvality.cz/soutez/letonagrilu (dále také jako
"soutěžní web") svůj kontaktní e-mail a dále uvede požadované údaje z platné účtenky: celkovou
cenu za nákup, datum nákupu, čas nákupu. Dále do k tomu určených polí uvede 3x přesný název
produktu, výrobce a značku kvality uvedenou na obalu. Nevyplněné nebo neúplné formuláře
nebudou zařazené do soutěže.
Řádným vyplněním a odesláním formuláře na soutěžním webu vstupuje soutěžící do soutěže, vyjadřuje
souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Každý účastník je povinen uvést při komunikaci
pravdivé a validní (platné) údaje, v opačném případě bude účastník ze soutěže vyloučen.
MOHU SE PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE S LIBOVOLNÝM FORMÁTEM ÚČTENKY?
Soutěžní účtenka musí být vystavena strojově, resp. vytištěna pokladnou (nelze uznat ručně
vyhotovený účetní doklad) a musí obsahovat čitelné informace spočívající v datu a čase uskutečnění
soutěžního nákupu, názvu a ceně soutěžních výrobků, identifikačních údajích prodávajícího a v čísle
účtenky. Soutěžní účtenka nesmí být poškozena.
CO MOHU VYHRÁT?
Celkem je připraveno 999 výher
Každý herní týden bude losováno:
§
§

1 výhra hlavní (celkem tedy 9 hlavních výher) - zahradní plynový gril Fieldmann FZG3030
10 výher menších (celkem tedy 90 menších výher) - MEVA Piknik párty gril GP18002

§

100 výher základních (celkem tedy 900 základních výher) – set grilovacího náčiní

KDY PROBÍHÁ LOSOVÁNÍ?
Losování registrací došlých v konkrétním herním týdnu proběhne následně v období přibližně 5
pracovních dnů od konce daného herního týdne, přičemž výsledky losování týdenních výher budou
zveřejněny na webu www.akademiekvality.cz. Konkrétní termín může být upraven dle vývoje aktuální
situace.
MOHU SOUTĚŽIT OPAKOVANĚ?
Soutěže je možné zúčastnit se opakovaně, vždy na základě nově provedeného soutěžního nákupu.
Vyhrát je ale možné jen jednu hlavní a jednu menší hlavní výhru. Současně však platí, že v případě, kdy
dva a více soutěžící mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlený
tvar příjmení v mužském rodě) a současně uvedli v odpovědi ve výherním e-mailu (viz níže) stejnou
adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu věty předchozí)
může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra
předá jen tomu, komu vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).
JAK SE DOZVÍM, ŽE JSEM VYHRÁL?
Výherci budou o výhře informováni na e-mailové adrese, kterou vyplnili do registračního formuláře, a
to do 3 pracovních dnů od provedení losování. Výherci, resp. celková výše nákupu, datum a čas ze
soutěžní účtenky budou taktéž zveřejněni na https://www.akademiekvality.cz/soutez/letonagrilu.
V rámci uvedené výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící e-mailem vyzván ke sdělení korespondenční
adresy a telefonního čísla a k doložení scanu/fotografie soutěžní účtenky. Výherce má povinnost
odpovědět na výherní zprávu do 7 kalendářních dnů od odeslání výherní zprávy.
Soutěžící je povinen si uschovat všechny soutěžní účtenky, se kterými se do soutěže zapojil. Zaslání
kopií účtenek, popř. předložení jejich originálů na žádost pořadatele, je jednou ze základních podmínek
účasti a nedílnou podmínkou pro získání výhry (viz níže). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání
pořadatele všechny požadované soutěžní účtenky, se kterými se zúčastnil soutěže a které prokazují
řádné provedení soutěžních nákupů v počtu shodném s počtem zapojení se do soutěže (resp. předloží
jiné soutěžní účtenky než ty, které obsahují data, která byla do soutěže odeslaná) ve formě kopie, popř.
jejich originálu, bude ze soutěže vyřazen a nestává se výhercem v soutěži.
JAK VÝHRU DOSTANU?
Základní 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.
Hlavní výhry budou soutěžícím doručeny v předem dohodnutém termínu.
Menší výhry budou výherci zaslány kurýrní službou/poštovní přepravou.

