
Pravidla soutěže „Dvouleté výročí Fine Food Academy" Česká republika  

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Dvouleté výročí Fine 

Food Academy“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně 

upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato 

pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.  

 

1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je: Ing. Jan Krob, se sídlem České Budějovice, 

Panská 164/20, PSČ 37001, Česká republika, IČ: 05348897, DIČ: CZ 8708181405 (dále jen 

„pořadatel“).  

 

2. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá v termínu od 1. září 2018 00:00:00 hod. do 

30. září 2018 23:59:59 hod. na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a 

„místo konání soutěže“).  

 

3. Soutěžící: Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a 

doručovací adresou na území České republiky, která zcela splní podmínky této soutěže (dále 

jen jako „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s 

podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat. 

 

4. Účast v soutěži: Soutěžící se účastní soutěže tak, že:  

a) v době a místě konání soutěže zašle svůj tip na správnou odpověď na email 

soutez@ffacademy.cz a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže, včetně souhlasu se 

zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly (dále jen „registrace“). 

Do emailu dále uvede: - své jméno a příjmení, - město,  - mobilní telefonní číslo, - e-mailovou 

adresu. 

 

b) “Masem” jsou v soutěžní otázce myšleny i ryby a mořské plody. Uzeniny jsou vyloučeny.  

 

c) Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem a jedním e-

mailem (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly a e-maily a ani 

více osob se stejným telefonním číslem a e-mailem). Každý soutěžící účastí v soutěži 

potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla a e-mailu, které použil při odeslání 

odpovědi. Pokud se jedna osoba zúčastní soutěže prostřednictvím více telefonních čísel nebo 

e-mailů, budou všechny takové registrace považovány za neplatné.  

 

5. Výhra v soutěži:  

 

1. Cena – Kuchyňský robot KENWOOD Cooking Chef KCC9060S  

2. Cena – Pomalý odšťavňovač Kenwood  

3. Cena – Soukromý kurz vaření pro tvojí partu (12 osob) ve Fine Food Academy   

4. Cena – Fine Kuchař Do Domu na tvojí party pro 6 osob  

5. Cena – Café Reserva na rok zdarma  

6. Cena – Víno Lahofer na půl roku zdarma  

7. Cena – Budvar 12°na půl roku zdarma  

8. Cena – Sada nádobí BELIS v hodnotě 5.000,- Kč  

9. Cena – Poukaz na nákup oblečení Replay v hodnotě 5.000,- Kč  

10. Cena – 100 kg ledu na tvojí party od KUPSILED  

11. Cena – Tyčový mixér Kenwood   

12. Cena – Champagne MUMM Cordon Rouge Magnum 1,5 l  
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13. Cena – Dort z Cukrárny Sluníčko dle vlastního výběru v hodnotě 2.000,- Kč  

14. Cena – Voucher na kurz vaření do Fine Food Academy  

15. Cena – Voucher na kurz vaření do Fine Food Academy  

16. Cena – Voucher na kurz vaření do Fine Food Academy  

17. Cena – Voucher na kurz vaření do Fine Food Academy  

18. Cena – 1000 ks vizitek od Dot.cz + grafický návrh od Nexgen.cz  

19. Cena – dárkový koš Makro  

20. Cena – dárkový koš Makro   

21. Cena – dárkový koš Makro  

22. Cena – dárkový koš Makro  

23. Cena – dárkový koš Makro  

24. Cena – dárkový koš Makro  

25. Cena – 500 ks vizitek Dot.cz + grafický návrh od Nexgen.cz  

26. Cena – barmanská sada od Monin  

27. Cena – barmanská sada od Monin  

28. Cena – Pepsi  

29. Cena – Pepsi  

30. Cena – Madeta   

31. Cena – Madeta   

32. Cena – Zástěra FFA  

33. Cena – Zástěra FFA  

34. Cena – 300 ks vizitek Dot.cz + grafický návrh od Nexgen.cz  

35. Cena – WOW kalendář od tisknisi.cz  

36. Cena – Primasoft papírové kapesníčky + zásobníky 

 

 

6. Určení výherců v soutěži  

 

a) Výhercem se v době konání soutěže stává ten soutěžící, který zcela splnil podmínky 

této soutěže a zároveň byl nejblíž správné odpovědi. 

b) V případě dvou shodných odpovědí je rozhodující čas doručení soutěžní odpovědi. 

Později přijatá odpověď získá následující cenu v pořadí.  

c) Výherce v soutěži, který bude zároveň předplatitelem deníku v regionu jižní Čechy, 

získá navíc 1 voucher na kurz vaření do Fine Food Academy. 

d) Výherce v soutěži, který bude zároveň fanouškem Facebookové stránky Fine Food 

Academy, získá navíc drobný dárek dle určení organizátora. 

e) Výherce bude o své případné výhře organizátorem informován prostřednictvím e-

mailu na adresu, kterou využil k odeslání své opdovědi, a to do 10 pracovních dnů od 

skončení soutěže. Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.  

 

7. Předání výher  

Po ověření nároku na výhru bude výherce zveřejněn (jméno, příjmení, město) v seznamu 

výherců na webových stránkách www.ffacademy.cz/soutez, na facebookovém profilu 

pořadatele soutěže, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas.  

 

Výhry budou odeslány (či navrhnut termín převzetí) nejpozději do dvou měsíců od ukončení 

soutěže. Organizátor, resp. předávající je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání 

výhry a vyzvat jej k podpisu předávacího protokolu. Odmítnutím podpisu takového 

předávacího protokolu, je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána. Na jeho 

místo nastupuje náhradní výherce. Pokud bude výše uvedená pochybnost i u náhradního 



výherce, výherce nebude určen a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním 

účelům pořadatele soutěže. V případě, že se nepodaří výherce do pěti pracovních dní od 

prvního pokusu o kontakt kontaktovat na jím zadaných kontaktních údajích, případně, že se 

mu nepodaří výhru opakovaně doručit či předat dle předem sjednaných pokynů, ztrácí 

výherce nárok na výhru a na jeho místo nastupuje náhradní výherce. Tento postup bude 

opakován maximálně 2krát, následně již výherce nebude určen a výhra propadá k dalším 

marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže.  

Obdobně bude postupováno, pokud výherce výhru odmítne převzít, nebo bude jinak ze 

soutěže vyloučen dle těchto pravidel.  

Organizátor a pořadatel si dále vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých 

budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i 

prostřednictvím třetích osob.  

 

 

8. Obecné podmínky soutěže:  

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

dodržovat.  

 

b) Každý účastník svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního 

čísla a e-mailu, který použil k odeslání odpovědi na soutěžní e-mail. V opačném případě 

ztrácí nárok na výhru v soutěži.  

 

c) Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky 

soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované 

registrační údaje, a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů. Registrace soutěžícího, 

která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude umožněna.  

 

d) Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek 

soutěže jednotlivými soutěžícími.  

 

e) Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u 

něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným 

jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky této 

soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.  

 

f) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže 

nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání 

výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá 

nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji 

udělit náhradnímu výherci, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.  

 

g) Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel či organizátor vyhrazuje právo daného 

účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. V případě pochybností o dodržení pravidel 

soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.  

 

h) Pořadatel soutěže neručí za žádné technické problémy, či funkčnosti internetové sítě.  

 

i) Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o 

všech záležitostech a výhrách v soutěži.  

 



j) Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, 

propadají ve prospěch pořadatele soutěže, k dalším marketingovým a charitativním účelům.  

 

k) Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky 

související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Pořadatel ani organizátor 

nenese žádné náklady spojené s uplatněním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na 

výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit 

deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty.  

 

l) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru 

reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher) a ani nemůže 

vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto. Výhry není možné 

alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v soutěži ani výhry není možné 

vymáhat soudní cestou.  

 

m) Pořadatel soutěže si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či 

soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit 

jednotlivé výhry za výhry jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou 

písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních stránkách.  

 

n) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všechny spolupracující 

právnické a fyzické osoby, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným 

osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění.  

 

o) Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.ffacademy.cz/soutez.  

 

V Českých Budějovicích dne 29.8.2018 

 


