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1. Pořádající

1.1. Pořadateli soutěže Uč se a vyhraj! (dále jen „pořadatelé“) jsou:
Spolek I4U, se sídlem Nádražní 52, 739 91  Jablunkov, Česká republika, IČ: 265 68 772 a společnost Hamri Plus s.r.o.
(provozovatel magazínu NejBusiness.cz), se sídlem Nádražní 52, 739 91  Jablunkov, Česká republika, IČ: 035 99 523.

1.2. Pořadatelé pořádají, společně s vybranými partnery, soutěž Uč se a vyhraj.

1.3. Soutěž je pořádána na celém území České a Slovenské republiky. 

2. Kdo se může do soutěže zapojit

2.1. Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci a studenti základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol z celé
České  a  Slovenské  republiky  (dále  jen  „soutěžící“),  kteří  získají  v  příslušném  měsíci  ve  vybraných  technicky
zaměřených předmětech nebo cizím jazyku hodnocení (známku) 1, 1- nebo výborný.

2.2.  Uznávány jsou technicky zaměřené předměty nebo cizí  jazyky. Mezi tyto předměty patří  zejména matematika,
fyzika, chemie, informatika, technické činnosti, pracovní výchova, angličtina, němčina, francouzština, ruština, polština
(nebo jiný cizí jazyk – s vyjma češtiny nebo slovenštiny) nebo jakýkoliv odborný předmět s technickým zaměřením,
který se vyučuje na střední nebo vysoké škole.

2.3.  V případě účasti dítěte mladších 15 let je vyžadován souhlas rodiče nebo zákonného zástupce dítěte. Příslušný
formulář naleznete na www.studuj-techniku.cz/ucse.php.

3. Pravidla soutěže

3.1. Podmínkou účasti dítěte je jeho registrace na www.studuj-techniku.cz/ucse.php  a příslušném odkazu. Po vyplnění a
odeslání registračního formuláře již může dítě soutěžit.

3.2.  Samotná  soutěž  probíhá  vyplněním  jednoduchého  formuláře  na  webu  www.studuj-techniku.cz/ucse.php a
příslušném odkazu.

3.3. Soutěžící vyplní příslušné údaje a odešle ke zpracování.

3.4.  Soutěžící může každý měsíc odeslat libovolný počet známek, které v příslušném měsíci ve škole získá. Jedno
vyplnění formuláře = jedna známka. Čím více známek soutěžící zadá, tím má větší šanci na výhru.

3.5. Pořadatelé si vyhrazují právo ověřit platnost zadaných známek. A to zasláním potvrzení o známce příslušné školy,
které zajistí soutěžící nebo jeho zákonný zástupce. Příslušný formulář naleznete na www.studuj-techniku.cz/ucse.php.

3.6.  Známky  mohou  být  zadány  v  příslušném  měsíci,  ve  kterém  je  soutěžící  získal  nebo  nejpozději  do  10.  dne
následujícího měsíce, ve kterém byly známky zapsány (pokud byly známky zapsány v lednu, musí být registrovány
nejpozději do 10. února, obdobně to platí pro další měsíce). Po tomto termínu již nelze známku zařadit do soutěže za
příslušný měsíc.

3.7. Losování bude probíhat pořadateli soutěže vždy nejpozději k 15. dni následujícího měsíce a to neveřejnou formou.
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4. Výhry

4.1. Pořadatelé budou losovat z řad soutěžících vždy minimálně 10 výherců v každém měsíci.

4.2. Vylosování výherci budou informováni e-mailem nebo telefonicky.

4.3. Výhry budou zaslány poštou, popřípadě předány osobně nebo elektronicky. Způsob předání bude zvolen s ohledem
na charakter výhry a po vzájemné dohodě s výhercem.

4.4. Výhry do soutěže jsou poskytovány pořadateli nebo některými partnery z řad významných firem.

4.5. Na výhru nevzniká soutěžícím právní nárok.

5. Platnost soutěže a pravidel

5.1.  Soutěž probíhá nepřetržitě, nejpozději však do odvolání a ukončení soutěže pořadateli. O této skutečnosti budou
soutěžící informování předem na webových stránkách www.studuj-techniku.cz.

5.2. Pravidla soutěže mohou být kdykoliv pořadateli změněny a to bez předchozího písemného upozornění soutěžícím.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Osobní údaje jsou soutěžícími nebo jejich zákonnými zástupci poskytovány dobrovolně ze svobodné vůle.

6.2. Zpracovávání osobních údajů soutěžících (případně jejich zákonných zástupců) se řídí platnými právními předpisy 
České republiky.

6.3. Osobní údaje jsou shromažďovány výlučně pořadateli a to za účelem zpracování soutěže a vyhlášení výherců.

6.4. Osobní údaje soutěžících (případně jejich zákonných zástupců) nebudou předány třetím osobám, nebude-li učiněn 
výslovný souhlas s tímto předáním v případech souvisejících s předáním případné výhry partnera soutěžícímu.

6.5. V případě výhry si pořadatelé vyhrazují právo, po předchozím výslovném souhlasu soutěžícího, zveřejnit základní 
informace o soutěžícím a případně také fotografie (např. z předání výhry) v rámci webové prezentace projektu Studuj 
techniku, partnerů projektu a například sociálních sítí projektu (Facebook, apod.). To vše za účelem propagace soutěže 
Uč se a vyhraj!

7. Závěrečná ujednání

7.1. Nesouhlas s aktuálními pravidly soutěže znamená automatické vyloučení soutěžících ze soutěže.

7.2. Výměna výher nebo vyplacení peněžitého plnění za věcné výhry není možná.

7.3. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher právní cestou není možná.

7.4.  Porušení  pravidel  soutěže  nebo neposkytnutí  pravdivých informací  (při  registraci  nebo samotné  soutěži)  může
znamenat vyloučení účastníka ze soutěže (i trvale), bez jakéhokoliv nároku na výhru nebo náhradu škody.

7.5. Není-li stanoveno jinak, řídí se soutěž platnou legislativou České republiky a dobrými mravy.

V Jablunkově 1.1.2020
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