
PODMÍNKY VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE 

(dále jen „Podmínky“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

Obchodní společnost TAKTIK International s.r.o., organizační složka, se sídlem Argentinská 38, 170 00
Praha 7, IČ: 284 95 802, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka A 63932 vedená u Městského
soudu v Praze, zastoupena vedoucím organizační složky VALERIÁNEM STECEM, dat. nar. 28. dubna
1989, 04001 Košice, Alšavská 10, Slovenská republika

a 

Obchodní  společnost  VIRTUÁLNÍ  KNIHOVNA,  s.r.o.,  se  sídlem Klimetská 1216/46,  11002 Praha 1,
Nové Město, IČ:  247 85 491, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka: C 174070 vedená u
Městského soudu v Praze (obě společnosti dále také jen jako "Organizátor Soutěže"),  zastoupena
statutárním orgánem jednatelem Ing. Slavomírem Rybárem, dat. nar. 15.2.1975, bytem Palárikova
7/1504, Košice 040 01 

organizují soutěž pod názvem "Stroj na jedničky" (dále jen "Soutěž" a „Organizátor“). 

 Organizátor Soutěže vydává tyto podmínky a pravidla Soutěže (dále jen „Podmínky“). 

II. Podmínky účasti v Soutěži 

Účastníkem Soutěže může být každý žák základní školy nacházející se na území České republiky. Do
Soutěže  bude  zařazen  žák,  který  se  zaregistruje  do  Soutěže  na  webových  stránkách
www.strojnajednicky.cz a současně uhradí poplatek za účast v Soutěži (dále jen "Účastník") na účet
určený Organizátorem. Poplatek za účast (dále jen „Poplatek“) v Soutěži je za 15 kol ve výši 250,- Kč
(1 série), za 30 kol ve výši 425,- Kč (2 série), za 45 kol ve výši 550,- Kč (3 série) a za 60 kol ve výši 700,-
Kč (4 série). Poplatek je řádně uhrazen, je-li připsán na bankovní účet Organizátora.  

Účastník Soutěže bere na vědomí, že pro účast v soutěži je nutné, aby Účastník disponoval přístupem
k počítači, mobilu nebo tabletu, který je připojen k internetu, přičemž se nevyžaduje žádné speciální
softwarové nebo hardwarové vybavení daných zařízení. 

Účastník  soutěže  mladší  15  let  se  může  zúčastnit  soutěže  jen  na  základě  souhlasu  zákonného
zástupce  nebo  opatrovníka.  Součástí souhlasu  rodiče  nebo  zákonného  zástupce  žáka  je  rovněž
souhlas  se  zpracováním osobních údajů  dle  čl.  VIII  těchto  podmínek a  souhlas  s  těmito pravidly
soutěže. 

Organizátor Soutěže má právo vyloučit Účastníka ze Soutěže v případě, že Účastník poruší pravidla
soutěže,  zejména,  když  Účastník  vykoná  jakýkoli  úkon,  který  Organizátor  vyhodnotí jako  rušení,
blokování,  znehodnocení,  zneužití,  ponižování,  podvádění nebo zesměšnění Soutěže, Organizátora
nebo jiného Účastníka.  O vyloučení Účastníka ze Soutěže Organizátor Soutěže vyrozumí písemně
zákonného zástupce Účastníka. Osoba vyloučená ze soutěže přestává být Účastníkem. Organizátor
Soutěže nemá povinnost vrátit vyloučené osobě poplatek za účast v Soutěži.  V případě neaktivity
Účastníka přihlášeného do Soutěže se poplatek za účast v Soutěži nevrací. 



III. Doba trvání a místo Soutěže 

Soutěž  začíná  dne  1.10.2018  elektronicky,  prostřednictvím  internetového  rozhraní  a  internetové
adresy http://www.strojnajednicky.cz/. 

Účastníci  začínají  soutěžit  způsobem dle  těchto podmínek dálkovými prostředky po registraci  do
internetového rozhraní Organizátora a úhradě Poplatku v aktuálně běžícím kole. 

IV. Pravidla Soutěže 

Soutěž  se  skládá  z  15  kol,  které  tvoří  jednu  sérii.  Každé  kolo  sestává  z  několika  úkolů  z češtiny,
matematiky,  angličtiny,  popř.  prvouky  pro  žáky  1.  ročníku,  přičemž  žáci  1.  a  2.  ročníku  nejsou
hodnoceni za řešení  úkolů v angličtině. Za každou správně vyřešenou úlohu může Účastník  získat
předem určený počet bodů. K tomu, aby Účastník úspěšně dokončil kolo, musí vyřešit všechny úkoly
daného kola, a to bez ohledu na to, zda je jejich řešení správné nebo ne (dále jen „Úspěšný účastník).
Každý Účastník je povinen řešit úlohy v jednotlivých kolech samostatně a bez jakýchkoliv technických
pomůcek. 

V případě, že má Účastník dotaz nebo pochybnosti o správnosti vyhodnocení některé z  úloh anebo o
počtu získaných bodů, může toto reklamovat u Organizátora prostřednictvím kontaktního formuláře
nacházejícího se na internetové adrese info@strojnajednicky.cz. Organizátor prověří daný dotaz nebo
reklamaci a uvědomí Účastníka, který ji podal, o způsobu řešení této reklamace. Když bude vyhověno
reklamaci, bezodkladně vykoná Organizátor nápravu, zejména opravu počtu bodů. 

V. Vítěz, výherci a ceny Soutěže 

Každý Úspěšný účastník získá „Certifikát na jedničky“ (dále jen „Certifikát“) o úspěšném absolvování
kola. 

Organizátor  soutěže  vylosuje  do  14  dnů  po  každém  ukončeném  kole  30  Úspěšných  účastníků.
Vylosovaní  výherci  obdrží  dárkovou  poukázku  do  knihkupectví  v hodnotě  100  Kč  (dále  také  jen
„Vítězové kola“)

Po absolvování každých 5 kol od začátku soutěže určí organizátor první 3 vítěze v  každém ročníku.
Vítězem  je  ten  Úspěšný  účastník,  který  získal  nejvyšší  procentuální  úspěšnost  mezi  ostatními
Úspěšnými účastníky. Vítěz na 1. místě obdrží dárkovou poukázku do knihkupectví v hodnotě 500 Kč,
na 2. místě poukázku do knihkupectví  v hodnotě 300 Kč a na 3. místě poukázku do knihkupectví
v hodnotě 200 Kč (dále také jen „Vítězové soutěže“).  

VI. Oznámení výsledků Soutěže 

Jména Vítězů kol a Vítězů Soutěže vč. školy, kterou navštěvují, budou zveřejněna nejpozději  do 14
dnů  po skončení soutěže na internetové adrese http://www.strojnajednicky.cz/.  Jednotliví  výherci
budou Organizátorem o výhře informováni  též  prostřednictvím e-mailu  uvedeného na soutěžním
formuláři při přihlášení.   

http://www.strojnajednicky.cz/
mailto:info@strojnajednicky.cz


VII. Způsob předání cen 

Ceny  budou  výhercům  zaslány  elektronicky  na  e-mailovou  adresu,  kterou  zadal  Účastník  při
registraci, nebo poštou na sdělenou adresu. 

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Rodič  nebo  jiný  zákonný  zástupce  Účastníka  uděluje  souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů
Účastníka tohoto rodiče nebo jiného zákonného zástupce v souladu s nařízením EU 2016/679 před
podáním přihlášky Účastníka do soutěže.  

Zpracováním  osobních  údajů  se  pro  tyto  účely  rozumí  shromažďování,  používání,  uchovávání,
ukládání na nosiče informací, a likvidování osobních údajů a dále jejich zpřístupňování.  

Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje ode dne přihlášky do Soutěže do doby 2 let po
vyhlášení výsledků Soutěže, a to za účelem administrace a vedení Účastníka v seznamu přihlášených,
výběru výherců Soutěže,  zveřejnění výsledků a předání cen, pro marketingové účely (tj.  zejména
nabízení produktů a služeb Organizátora), a dále pro zasílání obchodních sdělení včetně informací o
marketingových akcích pořadatele prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů jakož i dalších elektronických
prostředků dle zákona č.  480/2004 Sb. Po uplynutí této doby je Organizátor oprávněn uchovávat
osobní údaje pouze po účely statistické a pro účely archivnictví, a to po dobu 10 let ode dne vyhlášení
výsledků Soutěže. 

Souhlas lze  odvolat  písemnou formou na adrese sídla  Organizátora.  Odvolání  souhlasu je účinné
okamžikem jeho doručení Organizátorovi; následkem odvolání souhlasu před ukončením soutěže je
vyloučení Účastníka ze soutěže, včetně ztráty nároku na výhru.  

 IX. Zvláštní ustanovení 

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání, doby platnosti nebo úpravy jejích pravidel
včetně práva nahradit deklarovanou výhru jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty. V
případě zrušení soutěže Organizátor vrátí Účastníkům uhrazený vklad zpět na bankovní účet, z něhož
byl vklad zaplacen.  

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání se. Účastníci berou na vědomí, že nemohou
požadovat cenu ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než určil Organizátor Soutěže, a že místo
výher není možné požadovat peněžité plnění.  

 X. Závěrečná ustanovení 

Každý má právo nahlédnout do těchto soutěžních podmínek. Soutěžní podmínky jsou k dispozici v
sídle Organizátora Soutěže a na internetové adrese http://www.strojnajednicky.cz/.  

 

V Praze dne 13.6.2018  

Taktik International, s.r.o. organizační složka, KOMENSKY, s.r.o.


