
SOUTĚŽ 25 LET Centra pro regionální rozvoj

Pravidla soutěže

1. „SOUTĚŽ 25 LET CRR “ (dále jen „soutěž“) pořádá Centrum pro regionální
rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, 130 00.
Účelem soutěže je zviditelnění činnosti Centra pro regionální rozvoj (CRR),
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a činností
souvisejících s čerpáním prostředků z Evropských strukturálních a
investičních fondů a jejich přínosů.

2. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let. Soutěž je určena pro
jednotlivce (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se v období od 13. 9. 2021 od
00:00:01 do 22. 11. 2021 do 23:59:59 zaregistruje na webové stránce
www.regionynasbavi.cz a po přihlášení vyplní a odešle odpovědi na 25
vědomostních otázek. Do slosování o ceny bude zařazen takový soutěžící,
který odpověděl v době trvání soutěže (10 týdnů) na všech 25 otázek správně
a své odpovědi korektně odeslal.

3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném
poměru k pořadateli nebo organizátorovi nebo které jsou k takovým osobám
ve vztahu osob blízkých ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem
stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a propadne
pořadateli.

4. Soutěžící je zodpovědný za správnost kontaktních údajů (zejména e-mailu),
které uvede do registračního formuláře.

5. Soutěžící má za úkol správně odpovědět na 25 otázek, které se týkají Centra
pro regionální rozvoj (CRR) nebo Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Pokud soutěžící odpoví správně na všech 25 otázek, bude
zařazen do slosování o hodnotné ceny.  Na otázky může soutěžící odpovídat
kdykoliv, po celou dobu trvání soutěže. Může odpovědět na všechny otázky
najednou, nebo například na jednu otázku denně. U každé zodpovězené
otázky se odpověď soutěžícího uloží okamžitě po stisknutí tlačítka
“Odpovědět na tuto otázku”. U každé otázky soutěžící vybere z pěti
nabízených jednu správnou odpověď. Vždy má jenom jednu šanci na výběr
správné odpovědi. Po uložení již nelze odpověď měnit. Do slosování o
ceny budou zařazeni všichni, kteří správně odpověděli na všech 25 otázek.
Zda soutěžící vybral správnou odpověď či nikoliv, se dozví hned po uložení a
odeslání poslední odpovědi.

6. Odpovědi na všechny soutěžní otázky lze dohledat na webových stránkách:
www.crr.cz, www.irop.mmr.cz a www.regionynasbavi.cz

7. Soutěž bude vyhodnocena a výherci určeni losováním pod notářským
dohledem a to 30. 11. 2021. Výherci budou zveřejněni na webových
stránkách soutěže.

8. Soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo kteří budou jednat v
rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeni. Ukáže-li se, že takový
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soutěžící se i přes výše uvedené stal výhercem, např. v důsledku
nepravdivých informací, jež poskytl, nemá nárok na výhru.

9. Vyhrát lze ceny, které budou předány formou poukazu. Výherce může uplatnit
poukaz při nákupu výrobku uvedené značky. Výherce nemá nárok na rozdíl
mezi hodnotou poukazu a případnou nižší cenou vybraného výrobku.

Hlavní ceny
1. cena - POUKAZ v hodnotě 48 400 Kč na elektrokolo zn. CRUSSIS
2. cena - POUKAZ v hodnotě 29 000 Kč na nábytek zn. JITONA
3. cena - POUKAZ v hodnotě 26 600 Kč na dřevěné prolézačky zn. ANTONIE EMMA
4. cena - POUKAZ v hodnotě 21 700 Kč na nábytek zn. TON
5. cena - POUKAZ v hodnotě 18 100 Kč na koloběžku zn. KOSTKA
6. cena - POUKAZ v hodnotě 12 100 Kč na porcelán zn. Thun
7. cena - POUKAZ v hodnotě 8 500 Kč na stavebnice MERKUR

Další ceny
10x - POUKAZ v hodnotě 7 200 Kč na kožené výrobky zn. BRAŠNÁŘSTVÍ TLUSTÝ
10x - POUKAZ v hodnotě 3 000 Kč na “botasky” zn. BOTAS
10x - POUKAZ v hodnotě 2 200 Kč na hračky zn. PIKLE
10x - POUKAZ v hodnotě 1 800 Kč na kosmetiku zn. ONEST
10x - POUKAZ v hodnotě 1 200 Kč na stavebnice HISEBÖK

10. Výherce bude zástupcem pořadatele kontaktován prostřednictvím e-mailové́
adresy, kterou uvedl při registraci na webových stránkách soutěže. Pokud
výherce nepotvrdí e-mail a převzetí výhry do 10. 12. 2021 do 12:00:00, nárok
na výhru zaniká. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní
cestou ani alternativně plnit v penězích. Hlavní ceny budou výhercům
předány osobně na regionálních pobočkách CRR. Další ceny budou
výhercům předány korespondenčně (odesláním prostřednictvím služby PPL
apod.). Předání hlavních a dalších cen bude provedeno dle výše uvedeného,
pokud nebude dohodnuto jinak. Podmínky výherních cen:

· Výhry není možné vyměnit za peníze.

· Výherní ceny nemohou být postoupeny dalším osobám. Cena je nevratná.

· Výherce je povinen si výhru vyzvednou osobně, pokud nebude domluveno
jinak.

· Výherce souhlasí s pořizováním fotografií či videozáznamu během
předávání cen pro účely propagace pořadatele.

11. Za účelem vyhodnocení soutěže, informování výherců a předání výhry, bude
zástupce pořadatele zpracovávat osobní údaje výherců, a to jméno, příjmení
a e-mailovou adresu. Informace o zpracování osobních údajů, které obsahují
zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na
ochranu práv, jsou dostupné na stránkách www.regionynasbavi.cz.

12. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže
včetně jejího ukončení. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla,
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skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž̌ úplně zrušit bez udání důvodu a
stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na www.regionynasbavi.cz.

13. Tato pravidla jsou platná a účinná od 13. 9. 2021.
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