
Pravidla soutěže 

 Název soutěže: Sklik Master kvíz 

 Pořadatelem soutěže je Sherpas, s.r.o. IČ: 24724505, M. Horákové 116/109, Praha 6 

 Soutěž probíhá dne 23. 1. 2019 v čase 11-15 hodin na území České republiky. 

 Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. 

 Každý zájemce je povinen si nejpozději do začátku soutěže stáhnout do mobilního 

zařízení aplikaci Kahoot (dostupná pro iOS a Android) a sám se naučit aplikaci 

ovládat. 

 Každý soutěžící sám zodpovídá za to, že bude mít v době konání soutěže možnost se 

soutěže zúčastnit na mobilním zařízení s připojením k internetu.  

 Pokud chce hráč soutěžit o diplom za 1. místo, musí se před začátkem soutěže 

registrovat přes registrační formulář. Odkaz na tento formulář je uveden na blogu 

Sherpas, s.r.o., https://www.sherpas.cz/blog/ 

 Soutěže se lze zúčastnit i bez předchozí registrace. Nicméně soutěžící, který se 

předem neregistruje, nemůže hrát o diplom za 1. místo.  

 V přihlašovacím formuláři hráč uvede svoji unikátní přezdívku či username, pod 

kterým musí poté soutěžit v aplikaci.  

 Jeden uživatel může soutěžit pouze jednou. 

 V den soutěže bude v 11 hodin všem předem registrovaným zaslán na e-mail 

uvedený v registračním formuláři odkaz a kód ke kvízu. Tímto kódem/odkazem se pak 

přihlásí k vyplnění kvízu v aplikaci Kahoot na svém mobilním zařízení. 

 Taktéž na začátku soutěže bude kód a odkaz zveřejněn jako příspěvek na 

Facebookové stránce pořadatele. 

 Soutěž končí 23. 1. 2019 v 15 hodin, resp. ve chvíli, kdy aplikace Kahoot neumožní 

odeslat další odpovědi. 

 Při vyhodnocování 1. místa budou brány v potaz pouze odpovědi od uživatelů, jejichž 

username bylo uvedeno při registraci před soutěží. Ti, kdo se předem neregistrovali, 

nemají nárok na diplom. 

 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení odpovědí a stanovení 

vítěze soutěže. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných 

otázkách týkajících se této soutěže. 

 Výhercem se stává předem registrovaný hráč na 1. místě s nejvyšším počtem bodů. 

 Při shodě bodů u vítěze rozhoduje dřívější čas přijetí odpovědí. 

 Výherce obdrží po skončení soutěže diplom ve formátu PDF na e-mail uvedený při 

registraci. 

 Výhra není nárokovatelná. 

 Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. 

 Zapojením do soutěže, resp. registrací v soutěži dává účastník soutěže souhlas se 

zpracováním svých poskytnutých osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, 

https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1131203560?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android
https://www.sherpas.cz/blog/


username a e-mailová adresa pořadateli pro účely vyhodnocení soutěže, a to 

způsobem a za podmínek uvedených v zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, včetně osobního 

souhlasu, který se podle tohoto zákona vyžaduje od dotčené osoby a s účinností od 

25. 5. 2018 podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). 

 Výherce souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit jeho osobní údaje uvedené 

v registraci před soutěží (jméno, příjmení, username).  

 Jméno a příjmení bude taktéž uvedeno na diplomu pro vítěze soutěže.  

 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je 

dodržovat. 

 


