Podmínky účasti
Soutěž „1:0 pro němčinu“ Goethe-Institutu, duben 2019

1 Soutěž
1.1 Soutěž realizuje v České republice Goethe-Institut Prag ve spolupráci s Českoněmeckou fotbalovou školou na webové stránce www.goethe.de/fotbal
1.2 Soutěž je určena pro učitele a učitelky němčiny a tělocviku (trenéry) a jejich
žáky ve věku 10-13 let, které spojuje zájem o fotbal, němčinu, Německo a
bundesligu.
1.3 Soutěž se skládá ze tří částí: nejprve se přihlásí učitel/-ka či trenér se
šestičlenným týmem dětí v následujících kategoriích:
Kategorie I: Chlapci nebo dívky ve věku 10-11 let (datum narození: 01. 07. 2007 a
mladší) v šestičlenném týmu
Kategorie II: Chlapci ve věku 12-13 let (datum narození: 01. 07. 2005 a mladší) v
šestičlenném týmu
Kategorie III: Dívky ve věku 12-13 let (datum narození: 01. 07. 2005 a mladší) v
šestičlenném týmu
přes webovou stránku www.goethe.de/fotbal.
Z každé školy se mohou zúčastnit maximálně dva týmy za každou kategorii.
Prvních 12 přihlášených týmů z každé kategorie pozveme na finále, ve kterém se
týmy dětí utkají ve fotbale, ve znalostech němčiny, o Německu a o bundeslize.
Nejlepší tým z každé kategorie, tzn. celkem 3 týmy vyhrají víkend v Berlíně s
fotbalovým programem včetně návštěvy bundesligového zápasu klubu Hertha
BSC.
1.4 Soutěž začíná v dubnu 2019 online přihlášením týmů dětí. Finále se koná v
červnu 2019 v České republice, cesta vítězů do Berlína pak podzim 2019.

2 Účast v soutěži
2.1 Účastí v soutěži soutěžící výslovně vyjadřuje souhlas s těmito soutěžními
podmínkami i s uplatněním německého práva.
2.2 Účastnit se mohou učitelé, popř. trenéři/trenérky a jejich žáci. Žáci musí být
narozeni 1. 7. 2005 respektive 1. 7. 2007 a později a musí mít bydliště v České
republice.
2.3 Zúčastnit finále se mohou pouze šestičlenné týmy dětí v následujících
kategoriích:
Kategorie I: Chlapci nebo dívky ve věku 10-11 let (datum narození: 01. 07. 2007 a
mladší) v šestičlenném týmu

Kategorie II: Chlapci ve věku 12-13 let (datum narození: 01. 07. 2005 a mladší) v
šestičlenném týmu
Kategorie III: Dívky ve věku 12-13 let (datum narození: 01. 07. 2005 a mladší) v
šestičlenném týmu
s tandemem učitelů a jedním náhradníkem.
2.4. Z každé školy se mohou zúčastnit maximálně dva týmy za každou kategorii.
2.5 Učitelé potvrzují, že zákonní zástupci žáků souhlasí s účastí žáků na finále
soutěže.
2.6 Účast na soutěži je dobrovolná a zdarma; účast nebo úspěšné umístění v
soutěži nejsou nijak podmíněny koupí zboží nebo využitím nějaké služby.
3 Průběh soutěže
3.1 Učitelé nebo trenéři se přihlásí se svým týmem dětí pomocí online dotazníku
na webových stránkách soutěže k účasti na soutěži do 15. 05. 2019.
3.2 Prvních 12 přihlášených týmů z každé kategorie bude pozváno k účasti na
finále.
3.3 V červnu 2019 se bude konat finále soutěže, na kterém se spolu utkají vybrané
týmy dětí jak ve znalostech němčiny, Německa, bundesligy, tak i ve fotbale.
Nejlepší tým z každé kategorie, tzn. celkem 3 týmy vyhrají víkendovou cestu do
Berlína s návštěvou bundesligového zápasu Hertha BSC a s bohatým fotbalovým
programem. Tato cesta se uskuteční na podzim 2019.
4 Záruky
4.1 Zpřístupnil-li Goethe-Institut cenu přislíbeným způsobem, jsou tím veškeré
závazky Goethe-Institutu splněny.
4.2 Za ztrátu nebo neúplnost údajů zprostředkovaných účastníky soutěže GoetheInstitut nijak neručí, vyjma situace, kdy ztráta nebo neúplnost dat byla způsobena
úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním Goethe-Institutu nebo jeho
zaměstnanců. Totéž platí i pro oznámení informací třetími osobami v důsledku
technické závady při přenosu dat a / nebo v důsledku neautorizovaného přístupu.
5 Autorská a osobnostní práva
5.1 Účastí v soutěži účastníci vyjadřují souhlas se zveřejněním fotografií nebo
videí, na nichž jsou vidět a které během finále pořídí Goethe-Institut, na webových

stránkách Goethe-Institutu, na facebookovém profilu Goethe-Institutu (v souladu s
podmínkami užití definovanými Facebookem) a v tiskovinách Goethe-Institutu a
partnerů soutěže.
6 Ochrana údajů
6.1 Goethe-Institut bude dodržovat zákonná ustanovení ochrany osobních údajů.
6.2 Účastníci soutěže souhlasí s ukládáním, rozšiřováním a zprostředkováním
údajů, které pro účely realizace soutěže Goethe-Institutu poskytli, pokud je to pro
realizaci soutěže nutné.
6.3 Předání údajů třetím osobám za jiným účelem se neuskuteční.
6.4 Údaje poskytnuté při registraci budou po ukončení soutěže uchovány po dobu
šesti měsíců a poté automaticky smazány. O tom účastník neobdrží žádnou
zvláštní zprávu.
6.5 Účastníci mají možnost vyžádat si informace o svých údajích, které si GoetheInstitut uchoval. Účastníci mohou souhlas s uložením údajů kdykoli odvolat a tím
odstoupit od účasti v soutěži.
6.6 Zodpovědnou institucí ve smyslu zákona na ochrannu osobních údajů je
Goethe-Institut e.V se sídlem v Mnichově. (Dachauer Str. 122, 806 37 Mnichov,
Německo).

7 Další a závěrečná ustanovení
7.1 Výplata výher v hotovosti se v žádném případě nekoná.
7.2 Nárok na výhru nelze přenechat někomu jinému (zcela jinému týmu, účast
náhradníků je možná).
7.3 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které o své osobě uvedly nepravdivé údaje.
7.4 Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno.
7.5 Průběh soutěže a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výhradně
právem Spolkové republiky Německo.
7.6 Pokud je nebo bude některé z ustanovení těchto soutěžních podmínek
neúčinné nebo neprosaditelné, zůstává platnost ostatních podmínek beze změny.

7.7 Tyto podmínky účasti v soutěži jsou vyhotoveny v německém a českém jazyce.
V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost znění v německém
jazyce.

