
PRAVIDLA SOUTĚŽE „Vánoce na fakultě 
– virtuální adventní kalendář Fakulty 

pedagogické“  
 
Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava podmínek marketingové akce „Vánoce 
na fakultě – virtuální adventní kalendář Fakulty pedagogické“ (dále jen „soutěž“). 
Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje 
pravidla a podmínky soutěže. Tento dokument je dále označován jako „pravidla“. 
Pravidla jsou veřejně přístupná na webových stránkách 
(https://www.fpe.zcu.cz/cs/) 
  

I. Pořadatel a organizátor soutěže  
 

1. Pořadatelem soutěže je Fakulta pedagogická ZČU v Plzni se sídlem 
Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň (dále také jen „pořadatel“ nebo „pořadatel 
soutěže“).  

 
  

II. Místo konání a doba trvání soutěže  
 

1. Soutěž je organizována a koná se v internetovém prostředí, a to výhradně 
na území České Republiky.  

2. Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2022 (od 00:00 hod.) do 24. 12. 2022 
(23:59 hod.).  

 
  

III. Účast v soutěži  
 

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým 
pobytem na území České republiky, která splní veškeré podmínky dle těchto 
pravidel (dále jako „soutěžící").  

2. Soutěžícím se může stát pouze taková fyzická osoba, která má zřízený 
univerzitní účet Západočeské univerzity v Plzni v prostředí Microsoft 
Corporation. Soutěžící se přihlašuje svým Orion Loginem, následovaným 
doménou @office365.zcu.cz (soutěžící se tedy přihlašuje skrze Microsoft,  
a to adresou orionlogin@office365.zcu.cz). 

3. Soutěžící se stává účastníkem soutěže v okamžiku, kdy se přihlásí svým 
univerzitním účtem a vyplní alespoň jeden soutěžní formulář. 

https://www.fpe.zcu.cz/cs/
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4. Přihlášením do soutěže soutěžící prohlašuje, že splňuje všechny podmínky 
soutěže a že tyto podmínky soutěže přijímá.  

5. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní 
veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo 
konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými 
soutěžícími.  

6. Ze soutěže jsou automaticky vyloučeny osoby, které se na tvorbě celé 
soutěže podíleli.  

7. Výhra nebude udělena v případě, že pořadatel 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. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které 
jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.  

  

IV. Výhra  
  

1. Soutěžící, kteří splní všechny podmínky soutěže, mají možnost vyhrát jednu 
z následujících cen:   
1. Cena = Faktcooltní merch – Mikina (velikost dle výběru) – černá 
2. Cena = Faktcooltní merch – Triko funkční (velikost dle výběru) 
3. Cena = Faktcooltní merch – Triko funkční (velikost dle výběru) 
4. Cena = Faktcooltní merch – Čepice 
5. Cena = Faktcooltní hrnek 
6. Cena = Faktcooltní pláštěnka 
7. Cena = Faktcooltní multifunkční propiska 
8. Cena = Faktcooltní multifunkční propiska 

  
(dále jen „výhra“). 
  

2. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné 
nepeněžité plnění. 
  

 

V. Průběh soutěže a podmínky určení výherce  
 

1. Soutěž  probíhá v internetovém prostředí na stránkách: 
https://www.fpe.zcu.cz/cs/ 

2. Každý den soutěže se soutěžícím otevře jiné „okénko“ (kolo) virtuálního 
adventního kalendáře.  

3. Každé „okénko“ je k dispozici pouze 24 hodin od 0:00 daného dne do 23:59 
téhož dne včetně, následně se uzamkne.  

https://www.fpe.zcu.cz/cs/


4. Každé kolo tvoří tři otázky. Soutěžící vybírá z nabízených odpovědí právě 
jednu správnou odpověď. Za každou správnou odpověď získává sto (100) 
bodů.  

5. Časový limit na zaznamenání a odeslání odpovědí je 10 minut.  
6. Každý soutěžící může každý den vyplnit soutěžní formulář vyplnit pouze 

jedenkrát 
7. Vítězem soutěže (a jednotlivých cen) se stávají ti soutěžící, kteří získají 

nejvyšší počet bodů. Pro rozdělení ceny (výhry) bude rozhodující počet bodů 
v sestupném pořadí. 

8. V případě shodného počtu bodů soutěžících se přistoupí k losování pořadí 
výherců, dříve vylosovaný soutěžící má právo na vyšší cenu. 

9. Vyhodnocení (včetně případného vylosování výherců) soutěže proběhne po 
ukončení soutěže (25. 12. 2022 v 00:00 hodin) nejpozději do 6. 1. 2023. 
Pořadatel si vyhrazuje právo zveřejnit výherce soutěže na svých sociálních 
sítích.  
 

 

VI. Oznámení o výhře v soutěži a předání výhry  
 

1. Výherce bude o výhře kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy, 
kterou pořadatel nalezne v databázi Orion konta přiřazenou k univerzitnímu 
účtu v prostředí Microsoft. 

2. Výherce se zavazuje převzít výhru osobně. 
3. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výherci 

zaniká nárok na výhru.  
4. V případě, že výherci zanikne nárok na výhru dle předchozích bodů, 

nastupuje na místo výherce osoba, která byla v soutěži další v pořadí.   
5. Při převzetí výhry je výherce povinen předložit informativní e-mail, který 

obdržel od pořadatele, a případně prokázat svoji totožnost.   
  

 
VII. Zpracování osobních údajů  
 

1. Pořadatel v souvislosti s realizací soutěže zpracovává za účelem plnění svých 
povinností vyplývajících z těchto pravidel osobní údaje soutěžících v rozsahu: 
jméno, příjmení, login v prostředí Orion konta a e-mailová adresa (dále 
společně jen „osobní údaje“) na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). Pořadatel 
bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci 
soutěže nejdéle po dobu 3 let po ukončení soutěže.   



2. Účastí v soutěži a předáním loginu Orion konta soutěžící souhlasí, že jej 
pořadatel může kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy (vedené v 
databázi Orion konto), spárované s poskytnutým loginem Orion konta. 

3. Osobní údaje bude pořadatel zpracovávat elektronicky prostřednictvím 
svých k tomu pověřených zaměstnanců a koordinátorů. Osobní údaje nejsou 
předány třetím stranám.   

 

 
VIII. Závěrečná ustanovení  
 

1. Účastníkům soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v 
soutěži.   

2. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. 
3. Pořadatel soutěže neodpovídá za případné vady a/nebo škody vzniklé v 

souvislosti s realizací a užíváním výhry.  
4. Pořadatel neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými 

na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže podle těchto pravidel.   
5. Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této soutěže, a to i v době 

jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu 
přerušit či předčasně ukončit.  

6. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností 
rovněž pořadatel.  

7. Tato pravidla jsou veřejně přístupná na internetových stránkách 
(https://www.fpe.zcu.cz/cs/) a každý soutěžící s nimi vyslovuje svou účastí v 
soutěži bezvýhradný souhlas. Jakákoliv případná změna pravidel bude 
zveřejněna na internetových stránkách (https://www.fpe.zcu.cz/cs/) přičemž 
platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění na webových 
stránkách.  
  

V Plzni dne 11. 11. 2022 
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