
IROP pravidla soutěž RODINKA 
 

1. Soutěž „Vyberte jméno pro IROP rodinku“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Centrum pro 
regionální rozvoj České republiky (dále jen „vyhlašovatel“), U nákladového nádraží 
3144/4, Praha 3. Účelem soutěže je zviditelnění činnosti IROP a činností 
souvisejících s čerpáním prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů 
a jejich přínosů. 
 

2. Soutěž probíhá od 9. 9. 2020 do 30. 9. 2020. 
 

3. Přihlášení do soutěže probíhá odesláním komentáře pod příspěvkem se soutěží na 
facebookovém profilu CRR (zde). 
 

4. Soutěž vyhrává jeden ze soutěžících, který bude vybrán ze všech došlých odpovědí 
za celou dobu vyhlášené soutěže, tj. vyhraje jeden vybraný komentář pod 
příspěvkem. 
 

5. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší osmnácti let s trvalým bydlištěm v České 
republice a s platnou adresou pro doručování na území České republiky (dále jen 
„soutěžící“). 
 

6. Vyhlášení vítěze proběhne do pěti pracovních dnů od ukončení soutěže. 
 

7. Výherce bude obeznámen o vítězství přímo pod svým komentářem pod soutěžním 
příspěvkem na facebookovém profilu CRR. Výherce bude vyzván, aby 
prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku poslal organizátorovi adresu, kam 
bude odeslána výhra. Pokud se nepodaří kontaktovat výherce do 21 dnů od ukončení 
soutěže, bude ze soutěže vyřazen. 
 

8. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v 
penězích. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou 
výhry. 
 

9. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené 
organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v 
rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího 
ze soutěže. 
 

10. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s 
vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 
 

11. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, 
změnit nebo zrušit. 
 

12. Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook není pořadatelem soutěže a nijak ji 
nesponzoruje. 

 


