
Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže 
na podporu kvalitních výrobků „S Klasáčkem na cestách“ 

 
Tato pravidla soutěže upravují spotřebitelskou soutěž propagující kvalitní výrobky, označené 
těmito značkami kvality: Klasa, Regionální potravina, Bio, Chráněné označení původu, Chráněné 
zeměpisné označení, Zaručená tradiční receptura.  
Tato podrobná pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla 
soutěže. 
 

1. Pořadatel, organizátor 
 

� Pořadatelem soutěže je Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 
Praha 1, IČ: 48133981 (dále "pořadatel"). 

 
� Organizátorem soutěže je obchodní společnost 1 YEAR & MORE PRODUCTION, s.r.o. se 

sídlem Sabinova 707/7, 130 00, Praha 3, IČ 25602012, spisová značka C 53917 vedená u 
Městského soudu v Praze (dále „organizátor“). 

 
2. Doba a místo trvání soutěže 
 

Soutěž probíhá od 3. 7. 2017 do 3. 9. 2017 včetně, a to na území České republiky. 
Základním komunikačním médiem organizátora soutěže jsou webové stránky 
www.akademiekvality.cz. 

 
3. Účastníci soutěže 
 

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na 
území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "účastník" nebo 
"soutěžící" nebo "zákazník"). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podrobnými 
pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.  
 

4. Vstup do soutěže   
 
Účastník vstoupí do soutěže tím, že v době jejího trvání: 

x Vyfotí se s potravinami vybraných značek kvality (Klasa, Regionální potravina, Bio, 
Chráněné označení původu, Chráněné zeměpisné označení, Zaručená tradiční receptura) 
tak, aby byla vidět loga na obalech, nebo se na svých cestách vyfotí s naším maskotem 
Klasáčkem (místa, kde je možné  Klasáčka potkat jsou uvedena na akademiekvality.cz)  

x Dále se přihlásí na web akademiekvality.cz, vloží fotografii a uvede své jméno, příjmení, 
telefonní číslo a emailovou adresu.  
 
Každý soutěžící může soutěžit (zúčastnit se losování) vícekrát, vždy však s novou 
registrací a nově vloženou fotografií.  Maximální počet nově vložených fotografií 
z jednoho kontaktního mailu je 10 za jeden den. 
 

5. Výhry 
 

 
� Po skončení celé soutěže proběhne slosování všech došlých fotografií, přičemž 50 

vylosovaných výherců obdrží jednu z těchto výher: 
a. 3x jízdní kolo Author  
b. 5x zahradní gril Campingaz 
c. 5x stan Husky 



d. 5x batoh Hannah 
e. 7x spací pytel Husky 
f. 10x karimatka 
g. 15x jídelní kempingový set 

 
� Výherci budou následně kontaktováni (do 10 pracovních dnů) a bude domluveno 

předání/doručení výher. 8 výher (jízdní kola a grily) bude předáno osobně týmem, 
ostatní budou zaslány kurýrní službou na adresu, kterou výherce uvede. Při převzetí 
podepíše předávací protokol, kterým stvrdí převzetí výhry. 
 

6. Další důležité podmínky soutěže 
 

� Při provedení více platných registrací může jeden účastník získat pouze jednu výhru. 
 

� Vyobrazení výher v reklamní kampani je pouze ilustrativní a může se od skutečnosti lišit. 
Konkrétní specifikaci všech výher určuje organizátor.  
 

� Nepřevzaté či nedoručitelné výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže. Pořadatel 
ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení výher poštou, ani za případné vady 
výher poskytovaných v rámci soutěže.  
 

� Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny fotografie, které jsou dle výlučného rozhodnutí 
organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, 
neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při 
pořizování fotografií neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a 
zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit ze soutěže 
fotografie, které jsou dle jeho rozhodnutí z jakéhokoliv důvodu nevhodné, a to bez 
jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o 
fotografiích technicky nepoužitelných.  
 

� Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím vložené fotografie a že jím vložená 
fotografie neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů 
děl ve fotografii zachycených apod.) ani jiné zákonné podmínky. Účastník souhlasí s tím a 
uděluje bezplatnou licenci organizátorovi k tomu, že jím vložená fotografie včetně jména 
autora může být zveřejněna na Internetu v souvislosti s touto akcí. Účastník bere na 
vědomí, že jednou zveřejněná fotografie se může na Internetu šířit mimo vůli 
provozovatele a že za takové šíření provozovatel neodpovídá.   
 

� Účastník vyslovuje svůj souhlas s tím, že organizátor při případné návštěvě účastníka 
v rámci předávání hlavních výher pořídí z této návštěvy audiovizuální a fotografický 
záznam, který může být následně upraven a zveřejněn včetně jména účastníka a místa 
návštěvy v souvislosti s touto soutěží a zpravodajstvím o této soutěži.   

 
7. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení 

 
� Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně 

dodržovat. Soutěžící zároveň v souladu se zákonem č.  101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých 
pořadateli soutěže jako správci, k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu 
a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.  
 



� Soutěžící dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován 
o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo 
přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona.  
 

� Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi 
elektronickými prostředky. 
 

� Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou 
písemné informace na adrese správce. 

 
8. Závěrečná ustanovení 

 
� Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v  pracovním poměru k pořadateli, organizátorovi či k 

agenturám pověřeným zajištěním této soutěže.  
 

� Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor 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, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na liteře či 
duchu soutěžních pravidel. 
 

� Pořadatel a organizátor se souhlasem pořadatele, si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit 
nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez 
udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění 
na soutěžních webových stránkách. 
 

� Výhry nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné dárky. Účast v soutěži ani 
výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. 
 

� Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže 
k dispozici na webových stránkách www.akademiekvality.cz.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek číslo 1 k Podrobným pravidlům spotřebitelské soutěže 
na podporu kvalitních výrobků „S Klasáčkem na cestách“ 

 
V souladu s článkem 8., odstavec třetí, Podrobných pravidel spotřebitelské soutěže na podporu 
kvalitních potravin, vyhlašuje organizátor se souhlasem pořadatele tuto úpravu pravidel. 
 

x Soutěž se prodlužuje do 24. 9. 2017 včetně. 
x Soutěžící se mohou do soutěže přihlásit také vyplněním anketního lístku se soutěžní 

otázkou na akcích pořádaných v průběhu měsíce srpna a září 2017. Jejich seznam je 
dostupný na stránkách akademiekvality.cz nebo na facebookovém profilu @znacka.klasa. 

 
 
Všechna ustanovení Podrobných pravidel spotřebitelské soutěže na podporu kvalitních výrobků 
„S Klasáčkem na cestách“, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny 
v platnosti. 
 
Pořadatel soutěže:  
Státní zemědělský intervenční fond 
 
Organizátor soutěže: 
1 YEAR & MORE PRODUCTION, s.r.o.  

 




