
Pravidla soutěže Smart Life 2013 

 

Tato pravidla upravují soutěž s názvem Smart Life (dále jen „soutěž“) a jsou jediným 

závazným dokumentem pro organizování této soutěže. 

 

1. Obecné podmínky realizace soutěže 

Organizátorem soutěže je Potravinářská komora České republiky, IČ: 63110652, se sídlem 

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice (dále jen “organizátor“). 

 

Odborným garantem soutěže je Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci, IČ: 

61989592, se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (dále jen „odborný garant“). 

 

Zpracovatelem databáze osobních údajů účastníků soutěže je Revolta, s.r.o., IČ: 27167518, 

se sídlem Dukelských hrdinů 972/20, 170 00 Praha 7 – Holešovice, (dále jen 

„administrátor“). Vlastníkem této databáze je organizátor. 

 

Soutěž probíhá na internetových stránkách www.smartlifesoutez.cz (dále jen „internetové 

stránky soutěže“) v termínu od 18. listopadu 2013 do 13. prosince 2013. Soutěži předchází 

povinná registrace tříd, která bude probíhat do 15. listopadu 2013.  

 

Ambasadory soutěže jsou Tomáš Kraus a Patricie Solaříková (dále jen „ambasadoři“). 

 

Kontaktní osobou soutěže je Jan Fišer, e-mail: info@smartlifesoutez.cz.   

 

2. Cíl soutěže 

Cílem soutěže je: 

 zvýšit pozornost věnovanou mladými lidmi hodnotám zdraví pro současný i budoucí 

život; 

 poukázat na špatnou situaci v oblasti zdraví jedince i společnosti a na jeho 

ekonomické dopady; 
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 vzdělávat studenty středních škol v oblasti zdravého životního stylu, tzn. poskytnout 

dostatek kvalitních informací týkajících se správné výživy, pohybové aktivity a 

duševní hygieny, a tím preventivně působit proti nadváze, obezitě nebo naopak 

poruchám příjmu potravy; 

 kromě teoretických znalostí dát účastníkům soutěže možnost reálného prožitku.  

 

Cílem soutěže není podporovat a předávat poznatky o nezdravých postupech hubnutí, tj. 

účastník zde nenalezne žádné návody na redukční diety, reklamu na doplňky stravy nebo na 

jiné přípravky či přístroje určené pro podporu redukčního režimu. 

 

 

3. Účast v soutěži 

Účast v soutěži je dobrovolná. 

 

Soutěž je určena studentům středních škol a víceletých gymnázií. Soutěže se mohou 

zúčastnit pouze studenti denního studia 1. – 4. ročníků SŠ a SOU, 5. – 8. ročníků osmiletých 

gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.  

 

Soutěž má týmový charakter, tj. soutěže se účastní třída jako celek, přičemž jednotliví 

studenti získávají bodové ohodnocení za plnění úkolů pro třídu.  

 

Podmínkou účasti třídy v soutěži je, aby třída měla v celkovém počtu alespoň 15 studentů. 

Do soutěže se pak musí zapojit minimálně 50 % studentů třídy.  

 

Maximální kapacita soutěže je 40 soutěžních tříd. 

 

 

4. Registrace do soutěže 

Všichni účastníci soutěže mají povinnost se registrovat. Registrace probíhá na internetových 

stránkách soutěže a vstup do registračního formuláře bude umožněn na základě vyplněného 



souhlasu s účastí v soutěži ředitelem školy a garantem třídy zaslaného do 30. 10. 2013 na 

adresu Revolta, Osadní 35, Praha 7, 170 00. 

 

Do soutěže bude zařazeno maximálně prvních 40 soutěžních tříd, které budou do 15. 11. 

řádně zaregistrovány, tj. v požadovaném termínu a s uvedením všech požadovaných 

informací. 

 

Aby mohla být třída do soutěže zaregistrována, musí se do soutěže zapojit alespoň 50 % 

celkového počtu studentů ve třídě.  

 

4.1. Registrace třídy do soutěže 

Třídu musí zaregistrovat garant třídy (třídní nebo jiný učitel, případně jím zvolený zástupce). 

Podmínkou je, aby se jednalo o zaměstnance dané školy. Úkolem učitele je úplně a správně 

vyplnit registrační formulář na internetové adrese soutěže. Učitel nese odpovědnost za 

správnost údajů zadaných o třídě. 

 

Jeden učitel může registrovat do soutěže více tříd dané školy. Každá třída však může být 

registrována pouze jednou.  

 

Všechna pole formuláře jsou povinná a bez jejich vyplnění není možné považovat registraci 

za úspěšnou. 

 

V rámci registrace učitel uvede: 

 název školy; 

 adresu školy;  

 označení třídy (např. 2. R., 3. R. apod.); 

 název týmu; 

 své jméno a příjmení; 

 svoji e-mailovou adresu (pro zpětný kontakt); 

 své telefonní číslo (pro zpětný kontakt); 

 celkový počet studentů ve třídě; 



Učitel musí navíc v rámci dokončení registrace potvrdit, že se seznámil s pravidly soutěže, a 

že: 

 s účastí třídy v soutěži seznámil své nadřízené; 

 počet studentů ve třídě, který uvedl pro soutěž, odpovídá skutečnosti; 

 si je vědom, že v případě zjištění nesrovnalostí - zejména v počtu přihlášených 

studentů – bude třída ze soutěže vyloučena. 

 

Po odeslání registračních údajů a následném schválení administrátorem dojde k zařazení 

třídy do soutěže. Pokud budou údaje nekompletní nebo evidentně nesprávné, upozorní 

administrátor učitele, který bude mít možnost údaje doplnit nebo opravit. 

 

Součástí potvrzovacího e-mailu zaslaného pedagogickému garantovi třídy bude také odkaz 

do registračního formuláře pro jednotlivé žáky třídy, kteří vyplní základní údaje nutné pro 

účast v soutěži. Jedná se o tyto údaje. 

 

 Jméno a příjmení 

 e-mailová adresa pro zasílání soutěžních úkolů 

 

Za komunikaci s organizátorem soutěže je zodpovědný učitel nebo zástupce třídy, který byl 

uveden do registračního formuláře. Učitel a zástupce třídy nesou také odpovědnost za 

dodržování pravidel této soutěže.  

 

 

5. Prostředky komunikace  

Komunikace s účastníky soutěže bude probíhat prostřednictvím internetových stránek 

soutěže a e-mailem.  

 

5.1. Internetové stránky 

Internetové stránky soutěže slouží jak k prezentaci soutěže široké veřejnosti, tak ke 

komunikaci s účastníky soutěže. Na internetových stránkách soutěže jsou dostupné veškeré 

informace o soutěži v podobě pravidel soutěže. Dále jsou na internetových stránkách 



soutěže dostupné manuály zdravého životního stylu týkající se životního stylu, výživy, 

pohybové aktivity a duševního zdraví. Tyto manuály lze stáhnout ve formátu pdf. 

 

Na internetových stránkách soutěže probíhá registrace tříd do soutěže prostřednictvím 

registračního formuláře. Na zadanou e-mailovou adresu budou žáci následně dostávat 

jednotlivé soutěžní úkoly, které se započítávají do celkového hodnocení třídy. 

 

6. Princip soutěže 

Cílem soutěže je, aby student, resp. studenti dané třídy, získali v průběhu soutěže co nejvyšší 

počet bodů. Body lze získávat prostřednictvím bodovaných úkolů soutěže, kterými jsou 

individuální i týmové úkoly: 

 individuální úkoly 

o minikvízy; 

o závěrečný test;  

 týmové úkoly 

o kreativní úkol; 

 

Třídy soutěží v několika disciplínách. Prostřednictvím koeficientů z jednotlivých disciplín se 

vypočítá finální hodnota bodů. 

 Minikvízy – 30 % 

 Závěrečný test – 40 % 

 Kreativní úkol – 30 % 

 

6.1. Individuální úkoly 

Individuální úkoly, mezi které patří minikvízy a závěrečný test, plní každý účastník soutěže 

sám za sebe, bodové ohodnocení těchto úkolů se však započítává pro celou soutěžní třídu. 

 

6.1.1. Minikvízy 

Každý účastník soutěže obdrží 10x v průběhu soutěže prostřednictví e-mailu kvízovou otázku 

z oblasti zdravého životního stylu, na kterou může v následujících 24 hodinách odpovědět. 

Správné zodpovězení otázky je bodově ohodnoceno. Odpovědi na většinu otázek jsou 



součástí manuálu, který je dostupný na internetových stránkách soutěže. Odpovědi, které 

není možné nalézt v manuálu, musí studenti aktivně vyhledávat z jiných zdrojů. 

 

6.2. Týmové úkoly 

Hodnocení výsledků jednotlivých týmových úkolů provádí osmičlenná porota složená ze 

zástupců organizátora (v počtu dvou zástupců, z nichž jeden je zvolen předsedou poroty), 

odborného garanta (v počtu dvou zástupců), administrátora (v počtu dvou zástupců) a dvou 

ambasadorů. V případě nerozhodnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty. 

 

6.2.1. Kreativní úkol 

Úkolem soutěžní třídy je pomocí libovolného kreativního zpracování představit, co si žáci 

představují pod pojmem Smart Life. Závěrečnou verzi projektu nebo odkaz na umístění, kde 

je uložena, je nutné prostřednictvím profilu třídy zaslat nejpozději do 13. 12. 2013. Práce 

zaslané po tomto datu nebudou hodnoceny a soutěžní třída nezíská bodové ohodnocení. 

Obsah výsledného materiálu, kterým může být video, fotografie, koláž, reportáž nebo jiné 

kreativní zpracování, by měl vyjádřit pozitivní změny, které s sebou přináší aktivní a zdravý 

životní styl. Kritériem bodového ohodnocení projektu je kvalita, originalita a kreativita. 

  

7. Ochrana osobních údajů 

Administrátor i organizátor se tímto zavazují, že budou dodržovat právní předpisy, zejména 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor 

je oprávněn uveřejnit jména výherců na internetových stránkách soutěže. Zároveň účastník 

tak projevuje i svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn, jako vlastník databáze 

osobních údajů poskytnutých účastníky v rozsahu této soutěže a pro účely její realizace, 

databázi využívat, a to zejména k zasílání informací týkajících se dalších pokračování soutěže, 

zasílání novinek o soutěži a informací podobného charakteru, a to po dobu dvou let od 

ukončení této soutěže. 

 



Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají 

ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a může kdykoliv 

požádat o odstranění svých osobních údajů z uvedené databáze. 

 

Účastí v soutěži každý účastník projevuje svůj souhlas s uveřejněním výsledků týmových 

úkolů, tj. kreativního úkolu na internetových stránkách soutěže a facebooku.  

 

Účastí v soutěži každý účastník projevuje svůj souhlas s tím, že pokud se třída v soutěži umístí 

na prvním, druhém nebo třetím místě, organizátor je oprávněn uveřejnit dokumentační 

materiál (video, fotografie apod.) z předávání cen na internetových stránkách soutěže a 

facebooku.  

 

8. Výhry, výherci a způsob předání 

Soutěž bude ukončena k termínu 13. prosince 2013, kdy bude po absolvování závěrečného 

testu provedeno uzavření bodových účtů všech soutěžních tříd, a podle výsledků budou 

určeni vítězové. Do konečného vyhodnocení soutěže je zahrnuta pouze ta soutěžní třída, 

která splnila všechny podmínky stanovené pravidly soutěže Smart Life 2013. Organizátor si 

vyhrazuje právo na ověření počtu žáků ve všech vítězných třídách. 

 

V soutěži jsou odměňovány první tři třídy s nejvyšším bodovým průměrem na studenta. 

Výhrou za první místo je náramek Fitbit Flex pro měření celodenní aktivity, který obdrží 

každý účastník soutěže z vítězné třídy. Výhrou za druhé místo je poukaz na libovolné 

sportovní potřeby nebo sportovní služby v hodnotě 30.000 Kč vč. DPH. Výhrou za třetí místo 

je poukaz na libovolné sportovní potřeby nebo sportovní služby v hodnotě 20.000 Kč vč. 

DPH. 

 

Vítězné třídy budou vyhlášeny nejpozději do 18. prosince 2013 a o výhře budou třídní učitel 

a všichni studenti informováni prostřednictvím e-mailu. Ceny budou předány buď formou 

slavnostního vyhlášení, osobního předání nebo budou rozeslány, a to po dohodě mezi 

zástupci vítězných tříd a pořadatelem. 



Ceny jsou neměnitelné a není možné je vymáhat právní cestou. Výherní listina pro všechny 

ceny bude k dispozici u organizátora soutěže a na internetových stránkách soutěže. 

 

V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo 

osoba jim blízká, cena se nevydá. Výhra se nepředá ani v případě, že organizátor zjistí či bude 

mít podezření, že výhra byla získána podvodným jednáním či v rozporu s těmito pravidly. 

 

 

9. Závěrečná ustanovení 

Organizátor si vyhrazuje právo změnit soutěžní pravidla, případně soutěž bez náhrady zrušit. 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících agentur, 

společností a osoby jim blízké (ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů).  

 

Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem 4. října 2013. 

 

 

 

V Praze dne 3. října 2013. 


