Soutěžní řád soutěže Alfiáda
Tento soutěžní řád představuje jediný závazný dokument, který podrobně upravuje pravidla
soutěže "Alfiáda" (dále jen "soutěž") s cílem náležitě stanovit podmínky soutěže. Výňatky z
tohoto soutěžního řádu, případně zkrácené pravidla soutěže uvedená na reklamních a
propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly
této soutěže.
Soutěž se vztahuje výhradně na území České republiky (dále jen "ČR").

1. Organizátor soutěže
1.1. Společnost Interaktívna škola, s.r.o. se sídlem Sládkovičova 1, 080 01 Prešov, IČO:
45888329, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č .: 23656
/ P (dále jen "organizátor soutěže" nebo "provozovatel").
1.2. Soutěž pro organizátora soutěže zajišťuje společnost EDUVIA s.r.o. se sídlem
Bratrušovská 2632/13, 87 01 Šumperk, IČO: 44685173, (dále jen "zprostředkovatel").

1. Účel soutěže
2.1. Soutěž je organizována s cílem propagace organizátora soutěže a testů Alf na zlepšení
školního vzdělávacího procesu prostřednictvím odměnění škol a tříd, které se zapojí do
soutěže. Fyzické osoby (učitelé a žáci oceněných škol), které se stanou výherci, budou
zveřejněni prostřednictvím zvukových záznamů, obrazově zvukových záznamů a fotografií za
účelem propagace organizátora soutěže.
2.2. Propagace organizátora soutěže bude probíhat šířením fotografií, zvukových záznamů a
obrazově zvukových záznamů v hromadných informačních prostředcích a propagačních
materiálech organizátora soutěže v souladu s obecně závaznými předpisy, a to na internetové
stránce organizátora soutěže www.alfiada.cz, na sociálních sítích organizátora soutěže
(Facebook, Instagram - AlfBook, Facebook - Alf, Facebook, Instagram, YouTube –
Interaktívna škola) a v newsletteru organizátora a zprostředkovatele soutěže.

3. Účastník soutěže
3.1. Soutěže se může zúčastnit každé školní zařízení na území ČR nebo třída a její žáci, kteří
používají ve vzdělávacím procesu zakoupený program AlfBook nebo zakoupený program
Alfíček nebo zakoupenou licenci přístup do databáze učebních materiálů a online testování Alf
(online testování Alf), a které splní podmínky soutěže definováno tímto soutěžním řádem (dále
jen "účastník" nebo "dotčená osoba").
3.2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby podílející se na přípravě soutěže.
3.3. Každý účastník, který se do soutěže zapojí způsobem uvedeným v tomto soutěžním řádu
dává organizátorovi soutěže svou účastí v soutěži souhlas s pravidly a podmínkami soutěže
v celém rozsahu.
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4. Trvání soutěže
4.1 Soutěž probíhá na webových stránkách alfiada.cz, alfbook.cz, alficek.cz
a ucimesehrave.cz v průběhu školního roku ve dvou kolách – podzimním a jarním. Termíny
soutěží jsou zveřejněny na webových stránkách.
4.2 Soutěž je rozdělena do samostatných kol, které jsou uvedeny podle typu soutěže.

5. Podmínky zapojení se do soutěže
5.1. Do soutěže se může zapojit každé školní zařízení nebo jeho třída, která splňuje podmínky
podle článku 3, odstavců 3.1. tohoto soutěžního řádu a zároveň se zapojí do soutěže způsobem
uvedeným v odstavci 5.2. tohoto článku soutěžního řádu.
5.2. Školní zařízení se může zapojit do soutěže zakoupením licence programu AlfBook nebo
program Alfíček nebo zakoupením přístupu do databáze učebních materiálů a online testování
Alf (online testování Alf) a jejich aktivním používáním ve vzdělávacím procesu.

6. Výhry
6.1. Pro účely soutěže organizátor soutěže zajistil tyto výhry:
a) 1. místo pro kategorii Nejlepší škola: Interaktivní tabule GAOKE 82,
b) 2. místo pro kategorii Nejlepší škola: Animační set I,
c) 3. místo pro kategorii Nejlepší škola: Programovatelný robot Q-SCOUT,
d) 1. místo pro kategorii Nejlepší třída: Trička a kšiltovky pro celou třídu s logem AlfBook,
e) 2. místo pro kategorii Nejlepší třída: Značkové ručníčky a beetle batohy pro celou třídu
s logem AlfBook,
f) 3. místo pro soutěž Nejlepší třída: Značkové kšiltovky pro celou třídu s logem AlfBook.

7. Určení výherců
7.1 Pro účely soutěže jsou definovány následující pojmy:
a) celkový počet žáků školy - evidovaný počet žáků na škole Ministerstvem školství v daném
školním roce,
b) celkový počet žáků třídy - počet žáků ve třídě, které do AlfBooku nebo Alfíčka nebo Alf
online testování importoval administrátor školy, minimální počet žáků ve třídě musí být sedm,
c) angažovanost - procento zapojených žáků školy nebo třídy (počet zapojených žáků / celkový
počet žáků * 100%),
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d) aktivita - počet absolvovaných a dokončených řešení testů žáky (celkový počet žáků školy
* 100%),
e) body - získané body celou školou (třídou), které se počítají do výsledku a určují pořadí školy
(třídy) v soutěži. Při přidělení bodů se zohledňuje aktivita i angažovanost žáků jejich
vzájemným násobením.
7.2 Soutěž probíhá v těchto kolech:
a) Nejlepší škola
Škola, která získá nejvyšší počet bodů za dané období:
• podzim
• jaro
b) Nejlepší třída
Třída, která získá nejvyšší počet bodů za dané období:
• podzim
• jaro
7.3 Začátek a konec každého kola bude zveřejněn na stránce alfiada.sk.
7.4 Vyhodnocení soutěže se uskuteční nejpozději do 35 kalendářních dnů od ukončení každého
kola soutěže.
7.5 Kromě základních soutěží může organizátor příležitostně odměnit i nejúspěšnějších
jednotlivců (učitelů nebo žáků) podle zvolených kritérií.

8. Zveřejnění výsledků, kontaktování výherců a předání cen
8.1. Výherci soutěže budou zveřejněni na internetové stránce alfiada.cz, na sociálních sítích
organizátora soutěže (Facebook, Instagram - AlfBook, Facebook - Alf, Facebook, Instagram,
YouTube - Interaktivní škola) a v newsletteru organizátora soutěže a zprostředkovatele
po ukončení každého kola soutěže.
8.2. Zveřejněná informace o výhercích bude obsahovat: název školy, případně třídu, umístění
a údaje o výhře. V případě výherců mezi jednotlivci bude informace obsahovat jméno
a příjmení.
8.3. Po vyhlášení výherců bude výherce seznámen telefonicky nebo e-mailem na kontaktní
údaje školy za účelem ověření výherce. Kontaktování a ověřování výherců bude zajišťovat
organizátor soutěže, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od určení výherce.
8.4. V případě, že výherce nebude na výzvu uvedenou v odstavci 8.3. tohoto článku soutěžního
řádu reagovat do 14 kalendářních dnů od zaslání e-mailu, ztrácí nárok na výhru a organizátor
soutěže si vyhrazuje právo na udělení výhry náhradníkovi nebo propadnutí výhry.
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8.5. V případě, že výherci nevznikl nárok na výhru, nebo ztratí nárok na výhru nebo ji odmítne,
výhercem se stává soutěžící, který skončil jako další v pořadí v počtu bodů.
Výherce soutěže bude po úspěšném ověření zveřejněn v seznamu výherců na www.alfiada.cz.

9. Zpracování osobních údajů
9.1. Organizátor soutěže jako provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s platnými
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Identifikační údaje organizátora soutěže
jsou uvedeny v článku 1., odstavec 1.1. tohoto soutěžního řádu. Veškeré informace týkající se
ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů při zpracování osobních údajů a povinností
organizátora soutěže jako provozovatele, jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů,
které jsou přílohou tohoto soutěžního řádu a tvoří jeho nedílnou součást. Podmínky ochrany
osobních údajů jsou dostupné na adrese:
https://privacy.pcprofi.sk/index.html?tab=gdpr&oper=intskola&lang=cz&site=web
9.2. Organizátor soutěže na stránce www.alfiada.cz zveřejňuje název třídy nebo školy. Při
převzetí výher může organizátor soutěže vytvářet audiovizuální záznamy. Účastník převzetím
výher v soutěži bere na vědomí, že budou zpracovávány jeho osobní údaje. Účastník bere na
vědomí informace o zpracování osobních údajů účastníků ve smyslu odstavce 8.1. tohoto
článku soutěžního řádu.
9.3. Zapojením se do soutěže dává účastník jak dotyčná osoba organizátorovi soutěže souhlas
se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, v souladu s Nařízením GDPR (Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje
směrnice 95/46 / ES - Obecné nařízení o ochraně údajů) a Zákonem o ochraně osobních údajů
( zákon č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů)
na účel uvedený v tomto soutěžním řádu. Bez udělení souhlasu není možná účast v soutěži.
9.4. Účastník má právo kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají
odvolat. Účastník může svůj souhlas odvolat písemně na adrese organizátora soutěže nebo na
e-mailové adrese: info@interaktivnaskola.sk nebo info@edu-via.cz . Odvolání souhlasu nemá
vliv na zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
9.5. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem organizace soutěže (což zahrnuje zejména,
nikoli však výlučně identifikaci účastníka, zařazení do databáze účastníků soutěže,
vyhodnocení soutěže, komunikaci s účastníkem, předání výher výhercem), jakož i za účelem
uvedeným v článku 2 tohoto soutěžního řádu.
9.6. Osobní údaje nezbytné pro zapojení se do soutěže bude organizátor soutěže zpracovávat
po dobu trvání soutěže a 6 měsíců po jejím ukončení. Osobní údaje výherců sloužící k
propagaci organizátora soutěže bude organizátor soutěže používat a zveřejňovat po dobu 1 roku
po jejím ukončení. Osobní údaje výherců bude organizátor soutěže zpracovávat také pro
povinnosti organizátora soutěže při vedení účetnictví ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. c)
Nařízení (zejména povinnosti vyplývajících z platného zákona o účetnictví a zákona o dani z
příjmů). Osobní údaje uvedené na účetních záznamech bude organizátor soutěže uchovávat po
dobu 10 let následujících po roce, kterého se tyto účetní záznamy týkají.
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Po uplynutí této doby může organizátor soutěže zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, pokud
bude jejich delší uchovávání odůvodněno zákonem nebo oprávněným zájmům organizátora
soutěže, např. pro účely právní ochrany organizátora soutěže (např. vymáhání právních nároků,
obrana v případě uplatňování nároků u organizátora soutěže, apod.).

10. Všeobecná ustanovení
10.1. Právní vztahy, které nejsou upraveny tímto soutěžním řádem se řídí přiměřeně
příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
10.2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento soutěžní řád během trvání
soutěže, včetně práva soutěž zrušit, prodloužit, zkrátit, změnit její pravidla, podmínky, a to i
bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady, přičemž se zavazuje tuto případnou změnu zveřejnit
na internetové stránce www.alfiada.cz. Organizátor soutěže si také vyhrazuje právo nahradit
původně určenou výhru jinou výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
10.3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže osoby, které nesplňují
podmínky této soutěže a jejichž řízení nebo obsah je nedovolený a nebo je v rozporu s dobrými
mravy.
10.4. Účastníci nemají právo požadovat peněžité plnění výměnou za výhru v soutěži, ani
požadovat záměny v položkách při výhrách a nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
organizátora soutěže než ty, které jsou uvedeny v tomto soutěžním řádu.
10.5. Na výhry v soutěži a účast v soutěži není právní nárok. Výhru v soutěži nelze vymáhat.
Výhry v soutěži nelze reklamovat. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli
rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.
10.6. Organizátor soutěže nehradí účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti
s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.
10.7. Organizátor není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými
prostředky.
10.8. Nebezpečí škody na výhrách přechází na výherce okamžikem jejich převzetí. Organizátor
soutěže není odpovědný za zpoždění, případnou ztrátu, poškození či zničení výhry nebo
nesprávné doručení výhry způsobené poštovní nebo kurýrní přepravou na adresu výherce.
10.9. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor soutěže (popř. jím
určená osoba) si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách
a záležitostech týkajících se této soutěže včetně posouzení soutěžního řádu. Pouze organizátor
(popř. Jím určená osoba) je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy
i o výhrách v soutěži.
10.10. Tento soutěžní řád je k dispozici na internetové stránce www.alfiada.cz po celou dobu
trvání soutěže, jakož i uložený k nahlédnutí v sídle organizátora soutěže.
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V Šumperku dne 1. 9. 2020
Upraveno dne 1. 1. 2021
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