
Podmínky účasti 

Účast v soutěži o ceny ke kalendáři 2018 Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání 

v jazyce sousedů (LaNa) je bezplatná a řídí se výhradně těmito podmínkami: 

 

Průběh soutěže o ceny 

Soutěž o ceny probíhá od 01.01.2018 do 12.12.2018. V rámci tohoto časového období má 

uživatel platformy www.nachbarsprachen-sachsen.eu možnost se soutěže o ceny zúčastnit.  

 

Účast 

K účasti v soutěži o ceny je zapotřebí zaslat pohlednici se správným řešením tajenky, s 

udáním jména a úplné adresy na kancelář LaNa. Zaslání je možné i prostřednictvím e-mailu 

na nachbarsprachen.sachsen@kreis-gr.de nebo poštou za použití odpovědní pohlednice, 

kterou najdete na www.nachbarsprachen-sachsen.eu. Uzávěrka je 12.12.2018, ve 23.59 

hodin. Později došlé odpovědní pohlednice již při losování nebudou brány v úvahu. 

Pro každého účastníka platí pouze jedno přihlášení do soutěže o ceny. Není dovoleno 

zasílat více e-mailových adres pro zvýšení šance na výhru. 

Účast v soutěžní hře je bezplatná. 

 

 

Oprávnění k účasti 

Opráněni k účasti jsou všechny fyzické osoby. Kromě toho jsou k účasti obzvláště zvány i 

dětská a předškolní zařízení, základní školy aj. 

Výherní soutěže se nemohou účastnit všechny osoby, které se podílely na koncepci a 

realizaci soutěže o ceny, zejména spolupracovnice týmu LaNa, jakož i jejich rodinní 

příslušníci. Dále si tým LaNa vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení vyloučit určité 

osoby ze hry, pokud jsou k tomu oprávněné důvody, například 

(a) při manipulaci v souvislosti s účastí v soutěži o ceny nebo s jejím průběhem (b) v případě 

porušení podmínek účasti (c) nekalé činnosti (d) v případě nesprávných nebo zavádějících 

údajů v souvislosti s účastí v soutěži o ceny. 

  



Výhra, oznámení a předání výhry 

Jedná se zásadně o věcné ceny. Jsou vybírány podle cílových skupin, které jsou rozděleny 

do tří kategorií „Děti“, „Mladiství/Dospělí“ a „Předškolní zařízení/Základní školy“. Konkrétní 

ceny budou zveřejněny nejpozději v září 2018 na www.nachbarsprachen-sachsen.eu. 

Určení výherců probíhá po uzávěrce na základě náhodného principu při slosování všech 

odpovědních lístků s úplnými a správnými údaji, a to zvlášť pro každou ze tří kategorií „Děti“, 

„Mladiství/Dospělí“ a „Předškolní zařízení/ Základní školy“. 

Výherci pak budou v brzké době o výhře informováni prostřednictvím e-mailu. 

Výhra bude předána výherci nebo zákonnému zástupci nezletilého výherce. Výměna či 

vyplacení hotovosti za výhru nejsou možné. 

Náklady vzniklé při případném zaslání výhry budou hrazeny kanceláří LaNa. Jakékoliv další 

náklady spojené s využitím výhry budou hrazeny výhercem. Nepřihlásí-li se výherce po 

druhém upozornění ve lhůtě dvou týdnů, výhra propadá. 

 

Ukončení soutěže o ceny 

LaNa si výslovně vyhrazuje právo ukončit soutěž o ceny bez předchozího upozornění či bez 

sdělení důvodů. To platí zejména pro ty důvody, které by narušily či znemožnily plánovaný 

průběh soutěže o ceny. 

 

Ochrana dat  

Pro účast v soutěži o ceny je nutno uvést osobních údaje. Zúčastnění potvrzují, že jimi 

poskytnuté osobní údaje, především jméno, příjmení a e-mailová adresa jsou pravdivé a 

správné. 

LaNa potvrzuje, že všechny osobní údaje zúčastněných nebudou bez souhlasu předány 

třetím osobám, ani jim poskytovány k dalšímu využití. 

V případě výhry vyjadřuje výherce souhlas se zveřejněním svého jména a bydliště v online-

médiích, které kancelář LaNa využívá (www.nachbarsprachen-sachsen.eu, jakož i 

https://www.facebook.com/LandesstelleNachbarsprachen).  

Zúčastnění mohu svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání musí být zasláno písemně na 

uvedenou kontaktní adresu týmu LaNa.  

Facebook Disclaimer 

Tato aktivita nemá žádnou spojitost s facebookem a v žádném případě není facebookem 

sponzorována, podporována či organizována. 

 

Platné právo 

Otázky nebo stížnosti týkající se soutěže o ceny je nutno zasílat týmu LaNa. Možnosti 

kontaktu naleznete na www.nachbarsprachen-sachsen.eu. 

Soutěž o ceny podléhá výhradně právu Spolkové republiky Německo. Vymáhání soudní 

cestou je vyloučeno. 



 

Salvátorská klauzule 

Stane-li se některé ustanovení těchto podmínek účasti zcela nebo částečně neúčinným, 

zůstává platnost ostatních podmínek účasti nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí 

zákonná úprava, která se svým smyslem a účelem nejvíce blíží neúčinnému ustanovení. 

Totéž platí pro případ existence právní mezery v podmínkách účasti. 

 

Hodně zábavy, štěstí a úspěchů přeje tým LaNa. 

 

Görlitz, 6.11.2017 

 


