Pravidla soutěže MYSLI A HRAJ!
1. Soutěž MYSLI A HRAJ! (dále jen „soutěž“) pořádá vysokoškolský ústav Institut
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se sídlem Zemědělská 5,
613 00 Brno, IČO 62156489 (dále jen „ICV MENDELU“).
2. Soutěže se může zúčastnit každý občan starší 18 let, mimo zaměstnanců ICV
MENDELU, který ve stanovených datech v průběhu soutěže odpoví na soutěžní otázky,
které budou zveřejněny na stránce www.icv.mendelu.cz. Upozornění na zveřejnění
otázek proběhne rovněž na facebookové stránce ICV MENDELU
www.facebook.com/icvMendelu/ .
3. Soutěž probíhá v měsících květen-červen 2016 a září-listopad 2016. Každý měsíc
budou zveřejněny tři soutěžní otázky na www stránkách www.icv.mendelu.cz, vždy
v rozmezí 9.-12. dne v daném měsíci. Se soutěžními otázkami budou současně
zveřejněny:

termín, do kterého mají soutěžící zasílat odpovědi,

výhry, které lze v daném měsíci získat.
Upozornění na zveřejnění otázek bude rovněž zveřejněno na facebookové stránce ICV
MENDELU www.facebook.com/icvMendelu .
4. Každá soutěžní otázka má pouze jednu správnou odpověď. Na soutěžní otázky musí
každý soutěžící odpovídat prostřednictvím odpovědního formuláře. Soutěžící vyplní
odpovědní formulář, kde uvede jednu správnou odpověď ke každé ze tří soutěžních
otázek v daném měsíci, vyplní své jméno a emailovou adresu.
5. Odpovědní formuláře budou uloženy a seřazeny v pořadí, v jakém byly doručeny.
Odpovědi na otázky, které nebudou zaslány přes odpovědní formulář, nebudou
akceptovány.
6. Odesláním odpovědního formuláře vyslovuje soutěžící souhlas s podmínkami soutěže.
Soutěžící odpovídá za správnost kontaktních údajů (zejména emailu), které uvede do
odpovědního formuláře.
7. Soutěžící se může v každém měsíci zúčastnit soutěže pouze jednou.
8. ICV MENDELU nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo
zpracování odpovědních formulářů.
9. Správné odpovědi na soutěžní otázky v daném měsíci a současně jména tří výherců
budou uveřejněna na stránkách www.icv.mendelu.cz a na facebookové stránce ICV
MENDELU www.facebook.com/icvMendelu/ na konci daného soutěžního měsíce.
10. ICV MENDELU má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek
soutěže jednotlivými soutěžícími. Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo
které budou jednat v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny.
11. Výhru v každém měsíci, dárkové předměty ICV MENDELU, získají tři soutěžící, kteří
prostřednictvím odpovědního formuláře správně a současně nejrychleji odpoví na
všechny otázky. Dárkové předměty, které budou předmětem výhry v daném měsíci,
budou upřesněny při zveřejnění soutěžních otázek v daném měsíci.
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12. Hlavní výhru soutěže, dárkový poukaz na kurz pořádaný ICV MENDELU dle
vlastního výběru v hodnotě maximálně 3000 Kč vč. DPH, získá ten soutěžící, který
v průběhu soutěže, tedy v období květen-červen 2016 a září-listopad 2016, nejvíce krát
správně odpoví na všechny soutěžní otázky v jednotlivých měsíčních kolech bez ohledu
na to, jak rychle budou jeho odpovědi doručeny. V případě, že bude na konci soutěže, v
listopadu 2016, více soutěžících, kteří do jednotlivých měsíčních kol zaslali správné
odpovědi, vyhraje ten, jehož správné odpovědi byly v měsíci listopadu doručeny jako
první. Hlavní cenu tedy může vyhrát například ten, kdo každý měsíc zašle správné
odpovědi, ale nebude přitom nejrychlejší. V listopadu ale pošle správné odpovědi jako
první.
13. Podmínky hlavní výhry – dárkového poukazu na kurz dle vlastního výběru:
 Hlavní výhrou v soutěži je dárkový poukaz na kurz pořádaný ICV MENDELU dle
vlastního výběru v hodnotě maximálně 3000 Kč včetně DPH.
 Dárkový poukaz má platnost do 30. 10. 2017.
 Poukaz se vztahuje pouze na jeden kurz organizovaný ICV MENDELU v době
platnosti poukazu, tedy do 30. 10. 2017. Podmínkou pro konání vybraného kurzu je
přihlášení minimálního počtu účastníků, při kterém se kurz realizuje.
 Poukaz není možné je uplatnit na více kurzů pořádaných ICV MENDELU.
 V případě, že si výherce vybere kurz v hodnotě vyšší než 3000 Kč vč. DPH, uhradí
z vlastních zdrojů rozdíl v ceně vybraného kurzu.
 V případě, že si výherce vybere kurz v hodnotě nižší než 3000 Kč vč. DPH, není
možné zbývající částku plnit finančně.
14. Výherce bude vysokoškolský ústav ICV MENDELU vždy kontaktovat na emailové
adrese, kterou soutěžící uvede v soutěžním formuláři. Pokud výherce nepotvrdí výherní
email a převzetí výhry do data stanoveného ve výherním emailu, nárok na výhru zaniká
a výhra propadá ve prospěch vysokoškolského ústavu ICV MENDELU.
15. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit
finančně.
16. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje budou sloužit výhradně pro
účely soutěže a nebudou předávány třetí straně.
17. ICV MENDELU má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně
jejího případného ukončení.
Pravidla soutěže MYSLI A HRAJ! jsou platná a účinná od 10. 5. 2016.
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