
 

Soutěž 

 
Magistrátu hl. m. Prahy společně s Operačním 

programem Praha – pól růstu ČR 

„Exkurze Nové radnice v Praze“ 
 

Pravidla 

Soutěž s pražským Operačním programem Praha – pól růstu ČR (dále jen „soutěž") vyhlašuje 

Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „vyhlašovatel"), Mariánské náměstí 2, 110 15 Praha 

1. Organizátorem soutěže je Odbor evropských fondů. Účelem soutěže je šíření obecného 

povědomí o Operačním programu Praha – pól růstu České republiky a reálných dopadech 

podpory EU na život občanů hlavního města Prahy. 

 Soutěž probíhá od 26. července do 28. července 2021 (tj. 3 dny) 

 Přihlášení do soutěže probíhá vložením komentáře (odpověď na soutěžní otázku) 

pod příspěvek na facebookové stránce www.facebook.com/PrahaEU. 

 Soutěžní otázka zní: Kolik škol bylo podpořeno díky OP PPR na území hl. m. 

Prahy od roku 2014 do konce června 2021? (veškeré školy pro všechny věkové 

skupiny) 

 Každý soutěžící má pouze jediný tip, který nelze následně opravovat ani upravovat.  

 Soutěž vyhrává prvních šest nejpřesnějších tipujících (dále jen „výherce“).  Pořadí 

výherců bude sestaveno dle kritéria přesnosti. V případě shodných odpovědí bude 

rozhodovat čas – lépe se umístí odpověď, která dorazí dříve. 

 Výherní cenou pro každého ze šesti výherců (dále jen „cena“) je exkurze s výkladem 

v Nové radnici. Cena zahrnuje vstup do Nové radnice, komentovanou prohlídku, 

propagační předměty OP PPR. Každý výherce si na exkurzi může vzít 1 další osobu 

jako doprovod.  

 Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku (dále jen „soutěžící"). Nezletilé 

osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce. 

 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Odboru evropských fondů. 

 Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 

 Vyhlášení správné odpovědi proběhne následující den po ukončení soutěže, tj. 29. 

7. 2021 

 Vyhlášení výherců proběhne do 20. 8. 2021 na webu www.penizeproprahu.cz a na 

Facebooku www.facebook.com/PrahaEU. 

http://www.facebook.com/PrahaEU
http://www.penizeproprahu.cz/
http://www.facebook.com/PrahaEU


 

 Výherci budou obeznámeni pomocí zpráv na Facebooku. V případě, že se nepodaří spojit 

se se soutěžícím do 7 dnů od vyhlášení, bude ze soutěže vyřazen.   

 K exkurzi Nové radnice dojde po domluvě data, místa a času nejpozději do 50 dní od 

vyhlášení výherců. Po uplynutí této lhůty zaniká vítězi nárok na cenu. 

 Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v 

penězích.  

 Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem 

a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito 

pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. 

 Organizátor soutěže informuje výherce, že z průběhu exkurze mohou být pořizovány 

reportážní fotografie, které spolu se jménem a příjmením výherce budou zveřejněny ve 

sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, sociálních sítích a v tištěném bulletinu 

organizátora za účelem zajištění propagace Operačního programu Praha Pól růstu. 

Fotografie a údaje budou zveřejněny po dobu odpovídající povaze a formě sdělení.  

 V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením 

kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 

 Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit. 

 V souvislosti s covid-19 je nutné před exkurzí doložit platnost negativního testu nebo 

certifikát o očkování, mít před vstupem do vnitřních prostor zakryté dýchací cesty 

respirátorem nebo adekvátní jinou ochranou, provést desinfekci rukou, dodržovat 

rozestupy 2 m.  Uvedená epidemiologická opatření pro návštěvy kulturních institucí se 

mohou v závislosti na vývoji šíření nemoci covid-19 změnit.  

 

 

 


