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NAKLÁDANÝ HERMELÍN 2019 

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA NAKLÁDANÝCH HERMELÍNŮ 

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA:  

Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla účasti na soutěžní přehlídce nakládaných 

hermelínů NAKLÁDANÝ HERMELÍN 2019 (dále jen „přehlídka“). Tato pravidla jsou jediným 

dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené přehlídky na propagačních materiálech 

určených účastníkům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků 

k tomuto dokumentu.  

 

1. Pořadatelem soutěže je: 

Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, 

IČO 62156489 (dále jen „pořadatel“). 

 

2. Partner soutěže je: 

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 

Praha 4, Czech Republic, DIČ: CZ44965117 (dále jen „partner“). 

 

Asociace kuchařů a cukrářů ČR se sídlem: U Krbu 521 / 45108 00 Praha 10, Česká republika, DIČ: 

CZ00505731 (dále jen „partner“). 

 

 

3. Účastník: 

Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 

republiky nebo na území Slovenské republiky, která splní v plném rozsahu stanovená pravidla (dále 

jen „účastník“), pravdivě vyplní přihlašovací údaje a vyjádří souhlas s těmito pravidly 

a se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěžní přehlídky. 

 

4.Termíny, místo konání, podmínky:  

V období od 12. 2. 2019 do 15. 3. 2019 zašle účastník přihlášku na soutěžní přehlídku s popisem 

originality, popisem složení (včetně druhu použitého oleje) nakládaného hermelínu přihlášeného 

do soutěže na emailovou adresu mleko@mendelu.cz nebo na adresu Ústav technologie potravin, 

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, na obálce uveďte „NAKLÁDANÝ 

HERMELÍN 2019“. 

 

Z došlých přihlášek budou pořadatelem vybráni účastníci („vybraný účastník“), kteří připraví 

soutěžní nakládané hermelíny. Pořadatel si vyhrazuje právo po dosažení určitého počtu 

přihlášených nakládaných hermelínů vyhlásit stop příjmu přihlášek. Vybraní účastníci budou 

vyrozuměni emailem. 

 

Akce se mohou účastnit pouze vybraní účastníci, kteří k výrobě nakládaných hermelínů použijí 

pouze SEDLČANSKÝ HERMELÍN 100 g. K zajištění autenticity je nutné doložit při odevzdání 

hotového nakládaného hermelínu pořadateli originální účtenku, která prokáže nákup 

SEDLČANSKÉHO HERMELÍNU. K nakládání a ochucení je povoleno použít jakékoliv 

poživatelné suroviny, které budou uvedeny ve složení. Pokud nebudou doloženy požadované údaje 

nebo pořadatel vyhodnotí nakládaný hermelín jako zdravotně závadný, bude nakládaný hermelín 

ze soutěže vyloučen. 
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Vybraní účastníci připraví dvě balení nakládaných hermelínů každé minimálně o čtyřech kusech 

SEDLČANSKÝCH HERMELÍNŮ v průhledném plastovém nebo skleněném obalu dle vlastního 

výběru. Výrobky musí být řádně označeny (název, složení, datum výroby, datum minimální 

trvanlivosti).  

 

V období od 5. 4. 2019 do 10. 4. 2019 dopraví každý vybraný účastník své nakládané hermelíny 

na Mendelovu univerzitu v Brně, a to buď osobně po domluvě s pořadatelem nebo přepravní 

společností v chlazeném boxu. Upřesňující pokyny budou zaslány emailem. 

 

Dne 11. 4. 2019 proběhne neveřejné anonymní hodnocení nakládaných hermelínů odbornou komisí 

na Mendelově univerzitě v Brně. 

 

Dne 12. 4. 2019 od 10:00 do 12:00 proběhne na Mendelově univerzitě v Brně slavnostní vyhlášení 

za přítomnosti vybraných účastníků a veřejnosti. Pokud se vybraný účastník nebude moci tohoto 

vyhlášení zúčastnit osobně, bude mu případné ocenění předáno po domluvě s pořadatelem.  

 

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak je podmínkou účasti 

v soutěži. V případě odvolání souhlasu v průběhu soutěže bude účastník ze soutěžní přehlídky 

vyloučen.  

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu soutěžní přehlídky počínaje dnem 12. 2. 2019 

a konče dnem 12. 4. 2019 včetně.  Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou 

dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu 

se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

 

Osobní údaje, které poskytnete pořadateli, musí být pravdivé a v případě jejich změny jste povinni 

o jejich změně pořadatele neprodleně informovat. 

 

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že ze soutěžní přehlídky NAKLÁDANÝ HERMELÍN 

2019 bude pořizován dne 12. 4. 2019 fotografický a audiovizuální záznam zejména 

pro zpravodajské a reportážní účely Mendelovy univerzity v Brně, včetně jeho případného 

zveřejnění. Osoba, která bude pořizovat fotografie či záznam, bude označena a můžete jí sdělit své 

přání nebýt na záznamu zachyceni. Vstupem na slavnostní vyhlášení na půdě Mendelovy 

univerzity v Brně berete na vědomí, že jste byli na tuto skutečnost upozorněni. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Účastí na soutěžní přehlídce uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas se zněním těchto pravidel 

a zavazuje se je dodržovat. 

 

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato 

pravidla a podmínky soutěže a zároveň je oprávněn soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, 

a to s účinností od okamžiku zveřejnění. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí o udělení ocenění a vyloučení jakéhokoli soutěžícího 

ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení těchto pravidel 
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nebo i při pouhém podezření z jejich nedodržení, dále z důvodu porušení právního řádu České 

republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele 

způsobilé ohrozit oprávněné zájmy pořadatele, partnerů či ostatních soutěžících. 

 

Na poskytnutí ocenění nevzniká výherci právní nárok a místo ní nelze v žádném případě 

od pořadatele či partnerů soutěže požadovat jakékoliv jiné plnění. Výhru nelze vyměnit za hotovost 

nebo požadovat jinou výhru, než je určena pořadatelem. 

 

 


