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SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 

 
Organizace soutěží:  
Vyhlašovatelem soutěží „Poznávám školu SPOŠku“ a „Přijímačky na nečisto“ je SŠP a VOŠ, s.r.o. (dále jen 

„vyhlašovatel“).  

Účastník soutěže/í:  
Účastníkem soutěže/í mohou být žáci 8. a 9. tříd základních škol na území ČR. (dále jen „soutěžící“). 

Přihlášení do soutěže/í:   
Vyplněním soutěžního formuláře: jméno a příjmení soutěžícího, přezdívka, heslo, e-mail, třída a název ZŠ, 

kterou soutěžící navštěvuje. Vše je nezávazné, je možné se přihlásit kdykoliv v průběhu trvání soutěží. Soutěžící 

se může přihlásit do jedné nebo i obou soutěží. 

Harmonogram soutěže/í: 

Začátek soutěží: 17. 11. 2017 (začátek 1. kola) 

Konec soutěží: 28. 2. 2018 (poslední den, kdy bude možné zaslat odpovědi do kteréhokoliv kola) 

Vyhlášení výsledků soutěží: 1. 3. 2018 

 

Více informací: 

Soutěž „Poznávám školu SPOŠku“: má 3 kola, otázky všech kol budou k dispozici po celou dobu trvání soutěže. 

Každý soutěžící vyplněním elektronického soutěžního dotazníku odpovídá v daném kole na otázky, týkající SŠP a 

VOŠ, s.r.o. (vyhlašovatele). Veškeré informace ke správnému zodpovězení otázek najde soutěžící na adrese 

http://www.spos.cz. Stačí dobře hledat a informace použít. 

 

Soutěž „Přijímačky na nečisto“: má 3 kola, otázky všech kol budou k dispozici po celou dobu trvání soutěže. 

Stejně jako v soutěži „poznávám školu“ odpovídá každý soutěžící vyplněním elektronického soutěžního 

dotazníku v daném kole na otázky, týkající se SŠP a VOŠ, s.r.o. (vyhlašovatele). Některé informace 

ke správnému zodpovězení otázek najde soutěžící na adrese http://www.spos.cz. Kromě otázek týkajících se 

školy, jsou zde ukázkové úlohy z českého jazyka a matematiky -  typově podobné úlohám na přijímacích 

zkouškách.  

Za každou správně zodpovězenou otázku je započítán 1 bod (pokud není uvedeno jinak). 

Po každém kole bude na webu školy zveřejněno průběžné pořadí. Pokud se účastník přihlásí později, může 

odpovídat i na otázky předešlých kol. Výsledky budou započítány. Ve výsledkové listině bude každý veden pod 

přezdívkou – heslem, které si sám zvolí. 

 

Ocenění: 

Vyhrávají soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shodného počtu bodů o výsledku a výhře rozhodne 

losování.  

Losování proběhne dne 1. 3. 2018 za přítomnosti zástupců vyhlašovatele soutěže. Ve hře jsou: 

a) Soutěž „Poznávám školu SPOŠku: 

1. cena – smartphone 

2. cena – bezdrátová sluchátka 

3. cena – usb flash disk 

b) Soutěž „Přijímačky na nečisto“: 

Ceny: 

 Prvních tři soutěžící s nejvyšším počtem bodů získají zdarma poukaz na kurz přijímačky na nečisto. 
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Kontakt:  

Podmínky soutěží, soutěžní formuláře a veškeré informace najdete na http://www.spos.cz 

S dotazy se můžete obrátit na vyhlašovatele soutěže: spos@spos.cz  (do předmětu prosím napište SOUTĚŽ). 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

V  souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění dávám vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, které v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry 

poskytnu, za účelem prověření platné účasti v soutěži/ích a předání výhry. Po skončení soutěží budou všechny 

osobní údaje vymazány z databází vyhlašovatele. 
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