
Úplná pravidla soutěže Conrad Maker Challenge 

(DÁLE JEN „PRAVIDLA“) 
1. Soutěž Conrad Maker Challenge (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 4. 2. 2019 

00:00:01 hod. do  1. 6. 2019 23:59:59. Soutěž je vedena a propagována 
makerchallenge.conrad.cz (dále jen „Webová stránka soutěže”), případně dalších 
komunikačních kanálech. 

2. Pořadatelem Soutěže je společnost Conrad Electronic Česká Republika, s.r.o. se 
sídlem Vinohradská 151, Praha 3, 130 00, IČ: 282 18 434, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 133270, oddíl C (dále jen 
„Pořadatel”).  

3. Účastníkem soutěže se stává každá fyzická osoba, nebo skupina osob, starší 18 let, 
mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen 
„Účastník”), která zašle v souladu s těmito pravidly přihlásí do Soutěže na e-mail 
makerský projekt následujících parametrů: 

a. jedná se původní nápad, prokazatelně realizovaný přímo soutěžícím, 
případně soutěžícím týmem 

b.  jedná se o projekt, který ještě nebyl nikdy prezentován, ani hodnocen v rámci 
jiné soutěže 

c. prezentovaný projekt pomůže nebo zjednoduší něco v běžném životě a bude 
snadno použitelný 

d. soutěžní projekt bude obsahovat prvky elektroniky či elektrotechniky a 
zároveň využity moderní technické trendy (např. IoT, 3D tisk, automatizace, 
robotizace, programování aj.). 

4. Soutěž probíhá ve třech kategoriích: 
A. Junior Maker (14 – 20 let): 
B. Master Maker (21 – 100 let): 
C. Školní tým Makerů (týmy středních a vysokých škol) 

5. Účastníci přihlásí a odevzdají na e-mail marketing@conrad.cz soutěžní příspěvek 
nejpozději do 1. června 2019. Odevzdaný projekt musí obsahovat podrobný popis 
projektu (1000 – 3000 slov), fotodokumentaci tvorby i výsledku, případně video 
obsahující totéž. 

6. Registrací do soutěže potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěžní 
příspěvky je možné vkládat po celou dobu soutěže. 

7. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s adresou pro doručování v České 
republice starší 18 let (dále jen „účastníci soutěže“ nebo „soutěžící“). Ze soutěže jsou 
vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci a 
zaměstnanci a spolupracovníci Organizátora a jejich rodinní příslušníci. 

Harmonogram soutěže, výherci 
1. Soutěž se koná od 4. 2. 2019 00:00:01 hod. do 1. 6. 2019 23:59:59 hod. 
2. Výherci soutěže se stávají tři soutěžící v každé kategorii, které vybere odborná            

porota. Těmto výhercům budou přiděleny následující ceny podle pořadí: 

mailto:marketing@conrad.cz


 
Junior Maker (14 – 20 let): 

1. cena: zájezd na Maker Faire 2020 do San Francisca pro 2 osoby s 
ubytováním, dopravou a lístkem na akci 

2. cena: zboží z conrad.cz v hodnotě 30 000 Kč na další projekty 
3. cena: zboží z conrad.cz v hodnotě 20 000 Kč na další projekty 

 
Master Maker (21 – 100 let): 

1. cena: zájezd na Maker Faire 2020 do San Francisca pro 2 osoby s 
ubytováním, dopravou a lístkem na akci 

2. cena: zboží z conrad.cz v hodnotě 30 000 Kč na další projekty 
3. cena: zboží z conrad.cz v hodnotě 20 000 Kč na další projekty 

 
Školní tým Makerů (týmy středních a vysokých škol): 

1. cena: 50 000 Kč ve zboží pro zúčastněnou školu 
 

3. Odborná porota bude složená ze zástupců Organizátora a jeho partnerů 
4. Výsledky soutěže budou vyhlášena na akci Maker Faire Prague ve dnech 22. - 23. 

června 2019, přesný čas a místo bude upřesněno na webových stránkách soutěže. 
Výsledky budou poté Pořadatelem zveřejněny na Webu soutěže. 
 
 
 

Nakládání s osobními údaji, užití receptů 
 
Zasláním přihlášky do soutěže vyjadřuje účastník soutěže svůj výslovný souhlas s úplnými 
pravidly této soutěže a současně uděluje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými 
vnitrostátními předpisy, souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, 
příjmení, e-mailová adresa a v případě, že vyhraje hlavní nebo vedlejší výhru, ještě adresa a 
telefonní číslo pro potřeby vyhodnocení této soutěže, a to včetně prezentace jeho 
přihlášeného projektu v rámci marketingových aktivit Pořadatele  
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; zpracování osobních údajů bude probíhat 
automatizovaně prostřednictvím Organizátora. 
Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to e-mailem na adresu marketing@conrad.cz 
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má právo 
požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům týkajícím se účastníka, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů na přenositelnost osobních údajů. Účastník má dále právo podat 
stížnost přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za splnění zákonných požadavků má 
účastník i právo vznést námitku proti zpracování svých údajů. 
Účastník soutěže uděluje odesláním přihlášky do soutěže včetně fotografií do soutěže 
Provozovateli, množstevně a teritoriálně neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití 
zaslaného projektu všemi způsoby, zejména k uveřejnění v tištěných a internetových 
médiích, na jím pořádaných výstavách. 



Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení 
1. Výherci soutěže budou e-mailem informováni o skutečnosti, že vyhráli, nejpozději 15. 

6. 2019. 
2. Způsob a čas doručení výhry bude stanoven po domluvě mezi Pořadatelem a 

Výhercem 
3. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při registraci na 

soutěžním e-mailu. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat 
dle výše uvedených bodů, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel 
je povinen kontaktovat výherce na jím uvedené e-mailové adrese opakovaně, a to 
třikrát. Pokud výherce ani na jeden z těchto e-mailů nezareaguje, má se za to, že se 
Provozovateli nepodařilo výherce kontaktovat. 

4. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato 
pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. 

5. Provozovatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo úplně zrušit či změnit 
její pravidla. 

6. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. 
7. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže 

podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Tato rozhodnutí jsou konečná a 
účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Provozovatel tímto nepřebírá vůči 
účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze 
strany Provozovatele než uvedená v těchto pravidlech.  

8. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry 
výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání 
výher. 

9. Provozovatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací 
v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem, či technickou 
vadou), za jakékoliv obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže nebo jiné případné 
nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží, a to včetně nedoručení výher dopravcem. 

10. Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních 
materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v 
rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. 

11. Pravidla soutěže jsou dostupná na makerchallenge.conrad.cz 
 

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. 
 


