
PRAVIDLA SOUTĚŽE 
 

1) Soutěž bude probíhat formou znalostního kvízu s tematikou Evropské unie. 

2) Probíhá ve dvou kategoriích, a to: děti do 15 let (včetně) a od 16 let. 

3) Kvízy k vyplnění naleznete na webu: eurotime.europe-direct.cz  

4) Soutěž potrvá od 7. března 2016 od 9:00 do 22. května 2016 do 21:00 

5) Soutěžící označí v kvízu odpovědi, o kterých si myslí, že jsou správné.  

6) Možnosti doručení vyplněného kvízu:  

 osobně do informačního centra EUROPE DIRECT, 

 poštou na adresu nejbližšího informačního centra EUROPE DIRECT,  

 e-mailem na adresu nejbližšího informačního centra EUROPE DIRECT, 

 online na webu EUROPE DIRECT. 

7) Vyplněný celý kvíz je nutné doručit do 22. května 2016 do 21:00 (PROSÍME O 

DORUČENÍ CELÝCH KVÍZŮ S VAŠIMI ODPOVĚĎMI, ne pouze seznamů odpovědí bez 

názvů otázek).  

8) Nezapomeňte vyplnit čitelně kontaktní údaje, abychom Vás mohli v případě výhry 

informovat. 

9) U tištěných kvízů má soutěžící možnost zaškrtnout souhlas se zařazením do 

databáze kontaktů středisek EUROPE DIRECT, aby mohl být v budoucnosti 

prostřednictvím e-mailu informován o aktivitách center Europe Direct. Z této 

databáze je možné se kdykoliv odhlásit. V případě online verze lze toto označit 

pomocí zaškrtávacího tlačítka. 

10)  Z došlých, bezchybně vyplněných, kvízů budou v jednotlivých centrech EUROPE 

DIRECT vylosováni v každé kategorii tři výherci a předány ceny. Předání cen v 

regionálních centrech proběhne ve dnech od 1. do 10. června 2016. Konkrétní 

datum předání cen si každé regionální centrum stanoví individuálně, přičemž 

termíny předání budou uvedeny na webových stránkách www.europe-direct.cz 

11) Z těchto regionálních výherců budou opět vylosováni další výherci, kteří získají 

hodnotné ceny od Zastoupení Evropské komise v Evropském domě v Praze. 

12)  Výsledky soutěže a výherci budou zveřejněni po skončení soutěže na webových 

stránkách www.europe-direct.cz.  

13) Každý soutěžící se může zúčastnit pouze v jednom regionálním centru EUROPE 

DIRECT ČR, přičemž může do daného centra zaslat pouze jeden vyplněný soutěžní 

kvíz bez ohledu na formu doručení soutěžního kvízu (viz bod 6). 

 

Věříme, že se zúčastníte v hojném počtu, a přejeme Vám hodně štěstí v soutěžení. 


