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Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže na podporu kvalitních potravin „Vánoční okno pro 

Klasáčka – veřejnost“ 

Tato pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) upravují podmínky a průběh soutěže s názvem „Vánoční 

okno pro Klasáčka – veřejnost“ (dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně 

upravuje pravidla této soutěže. Výňatky z těchto pravidel uvedené na reklamních a propagačních 

materiálech mají pouze informativní charakter a nejsou právně závaznými pravidly soutěže. 

 

1. Pořadatel, organizátor 

 

 Pořadatelem soutěže je Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 

1, IČ: 48133981 DIČ CZ48133981 (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 trvání soutěže 

 

Soutěž probíhá od 29. 11. 2021 do 9. 1. 2022 včetně na území České republiky. Celkem tedy 

soutěž probíhá po 6 herních týdnů, počítaných vždy od pondělí do neděle. 

 

3. Účastníci soutěže 

 

 Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území 

České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "účastník" nebo "soutěžící"). 

Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.  

 

4. Princip a podmínky soutěže 

 

 Úkolem soutěžících bude vyzdobit a vyfotit okno vlastního pokoje s libovolnou vánoční 

tematikou. Preferována je tradiční výzdoba a materiály (papír, přírodniny, apod.) Pro inspiraci 

je možné navštívit https://www.akademiekvality.cz/pospolu-u-stolu, kde jsou mj. návody na 

vánoční výzdobu. Podmínkou účasti je využití postavy Klasáčka. Inspiraci najdete například zde 

https://www.akademiekvality.cz/pospolu-u-stolu 

 Fotografii ozdobeného okna společně s dalšími požadovanými údaji zašlou soutěžící na 

Messenger KLASA dobré a kvalitní potraviny, e-mailovou adresu soutez@akademiekvality.cz 

nebo přes WhatsApp, nebo Viber na telefonní číslo +420 602 250 543, přičemž do zprávy 

uvedou i jméno, příjmení, adresu a patro, na které je přihlášené okno (příklad: Jan Soutěživý, 

Zelená 25, Klasáčkov, 5. patro). 

 Při zdobení okna a následné fotodokumentaci důrazně apelujeme na dodržování 

bezpečnosti a spolupráci s dospělými ! Nezletilí účastníci jsou povinni provádět zdobení okna 

či jeho fotodokumentaci vždy jen pod vedením a se souhlasem odpovědné dospělé osoby ! 

Okno je z důvodu bezpečnosti vždy možné vyzdobit a vyfotografovat také pouze zevnitř. 

 Počet zaslaných fotek je limitován adresou, tzn. na každé adrese/v bytě mohou být za celou 

dobu soutěže přihlášena maximálně 4 okna.  

 

5. Výhry 

https://www.akademiekvality.cz/pospolu-u-stolu
https://www.akademiekvality.cz/pospolu-u-stolu
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 Jednou týdně proběhne losování ze všech došlých fotek. Každý týden budou do slosování 

zařazeni všichni soutěžící, tedy i z předchozích týdnů. 

 Na konci soutěže vybere odborná porota ze všech zapojených fotografií dvě nejkreativnější 

řešení. Do této soutěže budou zahrnuty všechny obdržené fotografie.  

 Na konci soutěže budou ze všech došlých výher náhodným losem vybráni 3 výherci hlavní 

výhry, přičemž dle výše uvedených podmínek soutěže je maximální počet povolených 

přihlášek na jednu adresu/soutěžícího 4. 

 Týdenní výhry: kreativní sada Koh-i-noor v hodnotě 2.500,- Kč  

 Hlavní výhry 

 2x tablet v hodnotě 10.000,- Kč pro nejkreativnější řešení  

 3x odrážecí koloběžka v hodnotě 8.000 Kč pro vylosované 

 Při zaslání více přihlášek může jeden výherce získat pouze jednu týdenní výhru za dobu trvání 

soutěže. Pokud by byl výherce vylosován pro více než jednu týdenní výhru, bude vylosován 

náhradník. Toto pravidlo platí i v případě hlavních výher. 

 Vyobrazení výher v reklamní kampani je pouze ilustrativní a může se od skutečnosti lišit. 

Konkrétní specifikaci výher určuje pořadatel svým jednostranným rozhodnutím dle 

dostupnosti a podmínek na trhu.     

 

6. Doručení výher 

  

 Všechny druhy výher budou předány soutěžícím po domluvě osobně, případně jinou formou 

(zásilkou), s ohledem na aktuální situaci. 

 V rámci předávání výhry (případně před jejím předáním) bude vždy nejprve zkontrolováno, 

zda okno odpovídá zaslané fotografii a až poté bude cena předána. 

 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za vady výher; za kvalitu výher odpovídají jejich 

dodavatelé.  

 

7. Souhlas s užitím osobnostních prvků, Informace o zpracování osobních údajů 

 

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

dodržovat. Soutěžící dále souhlasí s tím, že v případě získání týdenní či hlavní výhry bude 

pořadatel či organizátor oprávněn zveřejnit jeho jméno, příjmení a obec bydliště a dále 

bezplatně pořídit fotografie nebo videozáznamy výherců, následně je uveřejňovat v médiích, 

na sociálních sítích, případně v dalších propagačních materiálech pořadatele nebo 

organizátora po dobu dvou roků od skončení této soutěže. O potvrzení tohoto souhlasu 

písemnou formou bude výherce požádán při předání výhry. V souladu s ustanovením § 85 

zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů zároveň soutěžící uděluje pořadateli a 

organizátorovi souhlas s tím, že organizátor i pořadatel jsou oprávněni využívat fotografie či 

videozáznamy s jeho podobiznou po dobu dvou let od ukončení soutěže, a to pro reklamní, 

propagační a marketingové účely pořadatele.    

 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: 
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Totožnost a kontaktní 

údaje správce 

Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, 

Praha 1, IČ: 48133981 DIČ CZ48133981, Kontaktní e-mail: 

gdpr@szif.cz,  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Filip Sova, LL.M. Adresa: Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00 

Email: poverenec@szif.cz Datová schránka: jn2aiqd 

Rozsah 

zpracovávaných údajů 

Výherci týdenních a hlavních výher: Jméno, příjmení, adresa, 

telefonní číslo, E-mail 

Účely zpracování Organizace této spotřebitelské akce  

Zasílání upozornění na další organizované soutěže 

Právní základ pro 

zpracování  

Plnění závazku pořadatele dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného 

Nařízení, v celém rozsahu zpracovávaných údajů; zákon č. 

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, § 7., 

odst. 3 (zaslání upozornění na další ročníky této soutěže – 

telefonní číslo) 

 

Doba, po kterou budou 

osobní údaje uloženy 

Údaje výherců: po dobu danou obecně závaznými předpisy, 

zejm. o účetnictví a archivaci. Telefonní číslo: do doby zahájení 

dalších dvou ročníků soutěže. Obrazové a zvukové záznamy 

budou uchovány po dobu dvou let od skončení soutěže. 

Poučení subjektu údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný, ale bez něj 

se nelze zúčastnit této spotřebitelské akce. Máte právo na 

přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování.  Máte právo vznést u správce námitku proti 

zpracování z důvodů stanovených Nařízením a právo na 

přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to 

sdělením správci, které lze uskutečnit písemně dopisem, datovou 

schránkou nebo Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte 

právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro 

ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

 

 

8. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora 

 

 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby ve služebním nebo pracovním poměru k pořadateli, 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 dovednostech soutěžícího dle 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 internetových 

stránkách www.akademiekvality.cz. 

 Výhry nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné výhry. Účast v soutěži ani výhry 

není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. 
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 Výhry mohou podléhat zdanění, které bude provedeno dle platných předpisů. 

 Úplná pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na 

webových stránkách www.akademiekvality.cz. 

 Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s 

využitím výher, či v souvislosti s účastí v soutěži. Pro případ reklamace hlavních a týdenních 

výher může pořadatel soutěže poskytnout výherci příslušné informace a součinnost na e-

mailu: soutez@akademiekvality.cz 

 


