
Pravidla soutěže „Soutěž o školné zdarma“ 
 

1. Soutěž „Soutěž o školné zdarma “ (dále jen „Soutěž“) organizuje CEVRO Institut, z.ú., 
IČO 27590101, Jungmannova 28/17, Praha 1, 110 00, zapsaná ve veřejném rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka U 350.  
 

2. Soutěže se smí zúčastnit osoba starší 18 let, která akceptuje pravidla soutěže a která je 
občanem České republiky, nebo Slovenské republiky. Adresa pro doručení výhry musí 
být na území České republiky, nebo Slovenské republiky 
 

3. Soutěž probíhá od 12. září 2022 15:00 hod. do 21. září 2022 do 23:00 hod. 
 

4. Výherce soutěže bude obeznámený o výhře telefonicky, nebo mailem. 
 

5. Průběh soutěže: 
a) Soutěžící vyplní soutěžní formulář přes proklik na našem webu 

www.cevroinstitut.cz/soutez.  
b) Formulář obsahuje 4 soutěžní otázky a kontaktní údaje. 

 
6. Soutěž bude ukončena dne 21. září ve 23:00 hod. Vítězem se stane jeden výherce, 

kterého vylosuje náhodný generátor čísel. Podmínkou je mít správně zodpovězeny 
všechny otázky a vyplnit kontaktní formulář.   
 

7. Cena: 

Poukázka na 1 x školné na semestr zdarma v akademickém roce 2022/23. Pro Bc. 
studijní program je školné v hodnotě 31.900 Kč/semestr, pro Mgr. studijní program 
34.900 Kč/semestr. 

 
Pro vyzvednutí výhry bude nutné dodat následující údaje:  

1) Jméno a příjmení výherce 
2) Emailovou adresu výherce 
3) Telefonní číslo výherce 

 
Výhra bude předána osobně nebo zaslána poštou na adresu výherce. Uvedené osobní 
údaje výherce budou použity pro účely předání výhry.  
 

8. Výherce dále uděluje souhlas společnosti CEVRO Institut, z.ú., IČO 27590101, 
Jungmannova 28/17, Praha 1, 110 00, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, spisová značka U 350 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) 
zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefonní číslo. 
 

9. Výherce soutěže bude vyrozuměn nejpozději následující pracovní den po ukončení 
soutěže. 
 

10. Zapojením do soutěže, tj. vyplněním soutěžního formuláře, soutěžící konkludentně 
vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže. 

http://www.cevroinstitut.cz/soutez


 
11. Účastník soutěže registrací do soutěže dává souhlas pro využití e-mailové adresy 

účastníka soutěže k marketingovým účelům společnosti CEVRO Institut, z.ú., tj. nabízení 
výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, 
jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle 
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu 
neurčitou do odvolání souhlasu. Účastník soutěže může kdykoliv u společnosti CEVRO 
Institut, z.ú., odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za 
účelem přímého marketingu. 
 

12. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhru není 
možné alternativně vyplatit v hotovosti. Výhra není přenositelná na jinou osobu. 
Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. 
 

13. Organizátor si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníky soutěže, kteří porušují její 
pravidla nebo u kterých existuje důvodné podezření z jejich porušování. 
 

14. Námitky účastníků soutěže ohledně organizace soutěže a jejích výsledků jsou 
nepřípustné a nebude k nim přihlíženo. 
 

15. Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže podle svého uvážení, a to i v 
průběhu soutěže. 
 

16. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit soutěž, a to i bez udání důvodu. 
 

17. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v těchto pravidlech (odst. 6) 
jinou cenou obdobné nebo vyšší hodnoty, a to i bez udání důvodu. 
 

18. Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat výherce nebo výherce neocenit cenou, a to i 
bez udání důvodu. 
 

19. Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za 
rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se 
soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo 
s jejich dostupností pro soutěžící, ani za poškození a škody na počítačovém vybavení 
účastníka a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži či se stahováním materiálů v 
rámci této soutěže, organizátor neodpovídá.  
 

20. Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže 
www.cevroinstitut.cz/soutez. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na 
propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou 
považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná. 
 

 
 

V Praze, dne 9. 9. 2022 


