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Pravidla soutěže 
„Soutěž o ceny - FunovationCon22“ 

 
Tento dokument upravuje pravidla (dále jako „Pravidla“) soutěže s názvem „Soutěž o ceny - FunovationCon22“ (dále 
jako „Soutěž“). 
 
1. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Pořadatelem Soutěže je společnost FOXCONN CZ s.r.o. IČO: 259 38 002, se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 

03 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16095 
(dále jako „Pořadatel“). 
 

1.2 Tato Pravidla jsou dostupná na webových stránkách Pořadatele https://www.foxconn.cz/funovation22 (dále jako 
„Stránka soutěže“) a na Místě konání konference FunovationCon 2022. 

 
1.3 Soutěž probíhá v rámci konference FunovationCon22na téma Zábava a Inovace v oblasti IT (dále jako „Akce“) v 

Aule Univerzity Pardubice, na adrese Studentská 519, 530 09 Pardubice II-Polabiny (dále jako „Místo konání“).  
 
1.4 Slosování a následné vyhlášení výherců cen bude probíhat v Místě konání Akce dne 4. 10. 2022 v 17.00 hodin. 

Uvedený čas slosování je pouze přibližný. Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na případné změny 
v harmonogramu Akce čas slosování posunout na pozdější dobu, nejpozději ale do 18.00 hod. 

 
2. Podmínky účasti v Soutěži a Principy Soutěže 
 
2.1 Účastníkem soutěže se stává každá osoba starší 15 let, která se při vstupu na Akci prokáže platnou vstupenkou a 

neodmítne účast v Soutěži. Vstupenku je možné bezplatně získat na základě registrace na Akci na Stránce soutěže 
nebo na Místě konání v době konání Akce. (dále jako „Soutěžící“). 

 
2.2 Každý Soutěžící je oprávněn účastnit se Soutěže pouze jednou, což bude ověřeno zejména při vstupu a na základě 

unikátního číselného kódu na vstupence. 
 
2.3 Účast v Soutěži je dobrovolná. V případě, že se Soutěžící do Soutěže zapojí, vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly a 

zavazuje se je dodržovat.  
 
3. Soutěžní ceny a způsob určení výherce 

 
3.1 Výhrou v Soutěži jsou následující ceny: 

 

 Kniha Buďte mistry improvizace (v hodnotě 170 Kč) – 5x  

 Kniha Jak uspět v digitálním světě (v hodnotě 370 Kč) – 5x 

 Licence SEDUO (v hodnotě 4000 Kč) – 5x 

 UPCE Pardubice mikina – 5x 

 UPCE Pardubice šátek – 5x 

 UPCE Pardubice termohrnek – 5x 

 UPCE Pardubice ponožky – 5x 

 UPCE Pardubice čepice – 5x 

 UPCE Pardubice batoh – 5x 
 

3.2 Výherce bude určen losováním, jehož realizaci zajistí Pořadatel. Pro zachování objektivity budou Výherci 
vylosováni přímo na Akci formou elektronického losování (v aplikaci fungující na principu náhodného výběru 
zadaných čísel po stisknutí tlačítka Pořadatelem). V rámci losování bude vylosováno náhodně právě tolik Výherců, 
kolik je celkové množství cen pro dané slosování.  

 
4. Oznámení výsledků Soutěže a způsob předání výhry 
 
4.1 Soutěžící, který byl vybrán jako výherce v Soutěži (dále jako „Výherce“) si výhru vyzvedne přímo po vyhlášení 

výsledků slosování.  
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4.2 Pokud Výherce výhru nevyzvedne v Místě konání Akce v momentě vyhlášení, jeho nárok na výhru zaniká a výhra 
propadá ve prospěch dalšího vylosovaného a vyhlášeného Výherce. 

 
4.3 Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nepředání výhry samotné z důvodů spočívajících na straně 

Soutěžícího. 
 
4.4 Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než určenou Pořadatelem. Výhry 

není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.  
 
4.5 Pořadatel neposkytuje k výhře záruku za jakost, neodpovídá za její vady a nenese žádnou odpovědnost za 

případná rizika a závazky související s jejím uplatněním či užíváním. Převzetím výhry se Výherce zavazuje, že poté, 
co se výhra či její část stane odpadem, naloží s ní v souladu s platnými předpisy. 

 
5. Závěrečná ustanovení 

 
5.1 Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná a úplná. V případě zveřejnění části těchto Pravidel nebo 

odkazu na tato Pravidla, platí vždy tato Pravidla v úplném znění. 
 
5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem 

Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání, předčasného ukončení či úprav těchto Pravidel. 
Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu Soutěže měnit tato Pravidla, tj. i způsoby určení Výherců, druh a 
množství výher, a ve výjimečných případech Soutěž i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Soutěže 
zahrnuje i právo Pořadatele nepřiznat Soutěžícímu výhru v Soutěži, zejména bude-li mít Pořadatel podezření, že 
Soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech Pořadatel oprávněn Soutěžícího ze 
Soutěže vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy 
Pořadateli. 


