
 

 

 

Pravidla tomboly Vyhraj Itálii! na akci Jíme italsky 20. 5. 2021 

 
Tato tombola je organizovaná Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou, se sídlem Praha 1, 
Husova 159/25, (pořadatel), v rámci digitální akce Jíme italsky!, pořádané Italským velvyslanectvím v 
Praze a Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou dne 20. 5. 2021 od 11 hod. Do 12.30 hod. za 
účelem propagace povědomí o Itálii, hodnoty středomořské stravy a italské zemědělsko-potravinářské 
výroby (akce).  

Účast na akci a účast v tombole jsou bezplatné a otevřené široké veřejnosti. Informace o konání akce 
jsuo uveřejněny na oficiální stránce pořadatele www.camic.cz a na facebookové stránce 
https://www.facebook.com/italskejidlo, na facebookové stránce 
https://www.facebook.com/camicprague a dalších komunikačních kanálech.  

Soutěže o ceny se mohou zúčastnit všichni účastníci digitální akce Jíme Italsky!, kteří budou dne 20. 5. 
2021 akci sledovat jedním z následujících způsobů:   

o přes Zoom po předchozí registraci na stránce (https://www.camic.cz/cs/event/jime-
italsky-interaktivni-digitalni-show-o-italske-kuchyni-a-stredomorske-strave/) nebo e-
mailem na adrese barbora.supikova@camic.cz 

o přes facebookovou stránku Jíme italsky 

a kteří navíc přidají příspěvek do chatu v Zoomu v průběhu konání akce nebo do komentářů na 
facebookové stránce akce (https://www.facebook.com/events/829177471009562/) v průběhu 
živého vysílání.  Akce není  určena účastníkům do 18 let. 

Více komentářů od jednoho účastníka bude považováno za účast jediného účastníka a nebudou 
započítány vícekrát. Za platné nebudou považovány komentáře s urážlivým obsahem, bezobsažné 
a komentáře, které jsou ve zřejmém rozporu s propagačním účelem akce.  

Ze všech účastníků akce splňujících výše uvedené požadavky bude vylosován vždy jeden vítěz každé 
z následujících cen:  

1. 1x pobyt pro dvě osoby na 3 noci se snídaní, pokoj Superior nebo Premium, v hotelu NH 
Collection Palazzo Verona 5*, www.nh-hotels.it/hotel/nh-collection-palazzo-verona. Voucher 
s platností 6 měsíců od data přijetí ceny. Zahrnuje náklady na ubytování a DPH. Nezahrnuje 
pobytovou taxu, případný doplatek za vyšší kategorii či služby nad rámec balíčku objednané 
klientem a vše co není výslovně uvedeno v tomto dokumentu a na samotném voucheru. 
Potvrzení termínu pobytu ze strany hotelu podléhá ověření dostupnosti. V případě nevyužití 
do uvedeného termínu z jakéhokoliv důvodu vítěz nebude mít nárok požadovat žádnou 
peněžní či jinou kompenzaci. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost související s hotelovými 
službami či cestováním. Cenu do tomboly věnuje Italsko-česká obchodní a průmyslová komora.  
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2. 1x kávovar Lavazza LB Classy Compact, 1x sada 18 ks porcelánových šálků a 1x sada 100 
kávových kapslí Lavazza. Cenu do tomboly věnuje COFFEEBREAK, s.r.o.  
 

3. 1x 10 balení po 22 ks sušenek Nutella Biscuit, 6 balení po 15 ks Raffaello Raspberry. Cenu do 
tomboly věnuje FERRERO ČESKÁ, s.r.o. 
 

4. 1x 10 balení po 22 ks sušenek Nutella Biscuit, 6 balení po 15 ks Raffaello Raspberry. Cenu do 
tomboly věnuje FERRERO ČESKÁ, s.r.o. 
 

5. 1x 10 balení po 22 ks sušenek Nutella Biscuit, 6 balení po 15 ks Raffaello Raspberry. Cenu do 
tomboly věnuje FERRERO ČESKÁ, s.r.o. 
 

6. 1x kniha „Italská kuchařka – Riccardo Lucque a jeho příběh”, Riccardo Lucque, nakladatelství 
Sevruga, rok 2018. Cenu do tomboly věnuje LA COLLEZIONE s.r.o. 
 

7. 1x kniha „Italská kuchařka – Riccardo Lucque a jeho příběh”, Riccardo Lucque, nakladatelství 
Sevruga, rok 2018. Cenu do tomboly věnuje LA COLLEZIONE s.r.o. 
 

8. 1x kniha „Italská kuchařka – Riccardo Lucque a jeho příběh”, Riccardo Lucque, nakladatelství 
Sevruga, rok 2018. Cenu do tomboly věnuje LA COLLEZIONE s.r.o. 
 

9. 1x kniha „Italská kuchařka – Riccardo Lucque a jeho příběh”, Riccardo Lucque, nakladatelství 
Sevruga, rok 2018. Cenu do tomboly věnuje LA COLLEZIONE s.r.o. 
 

10. 1x kniha „Italská kuchařka – Riccardo Lucque a jeho příběh”, Riccardo Lucque, nakladatelství 
Sevruga, rok 2018. Cenu do tomboly věnuje LA COLLEZIONE s.r.o. 
 

11. 1x kurz 15 lekcí italského jazyka (30 hodin, 14 lekcí a online test) v hodnotě 5.000 Kč v 
Italském kulturním institutu v Praze. Cenu do tomboly věnuje Italský kulturní institut v Praze.  

 

Losování proběhne dne 21. 5. 2021 nejpozději do 12.00 hod. pod dozorem generálního tajemníka 
Italsko-české obchodní a průmyslové komory. 

Dojde k vylosování 11 výherců, jimž budou přiřazeny ceny dle výše uvedeného pořadí. Prvnímu 
vylosovanému bude přidělena cena č. 1, druhému vylosovanému bude přidělena cena č. 2 atd. až do 
vylosování všech 11 cen.  

Kromě toho bude vylosováno dalších 11 náhradníků, od č. 12 do č. 22, pro případ, že vítězové č. 1 – 
č. 11 cenu nepřijmou nebo nepotvrdí výhru do stanoveného termínu.  

Vylosovaní výherci č. 1 – č. 11 budou kontaktováni pořadatelemprostřednictvím kontaktní e-mailové 
adresy (v případě, že se účastnili přes Zoom) nebo zprávou na Facebooku (v případě, že se účastnili 
přes Facebook) do 24. 5. 2021. Výherci jsou povinni potvrdit přijetí výhry za použití stejného 
komunikačního kanálu, kterým byli kontaktováni pořadatelem, a to do 23.59 hod dne 28. 5. 2021. 
V případě odmítnutí nebo nepřijetí výhry ve stanovené lhůtě účastník neodvratně ztrácí veškerá práva 
na získání ceny. Nebude uznán žádný hotovostní ekvivalent ani jiná kompenzace.  

Odmítnutá nebo nepřijatá cena bude udělena prvnímu vylosovanémunáhradníkovi, počínaje číslem 
12. Náhradnímu vítězi předmětné ceny bude poskytnut termín pro přijetí výhry v délce 4 kalendářních 
dní. V případě odmítnutí nebo nepřijetí jedné nebo více cen některým z 11 vítězů či 11 náhradních 
vítězů budou neudělené ceny pořadatelem věnovány ve prospěch neziskové organizace, vybrané po 
dohodě s firmou či společností, která cenu do tomboly  poskytla. Jméno případné zvolené instituce 
bude uveřejněno na facebookové stránce akce.   



Účastí v akci prostřednictvím jednoho z uvedených způsobů a přijetím ceny výherce bere na vědomí, 
že jeho nahlášené osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, označení facebookového profilu) mohou být 
užity pořadatelem pro účely slosování o výhru v tombole a zároveň v případě výhry budou uveřejněny 
na Facebooku Jíme italsky a na dalších komunikačních kanálech pořadatele za účelem zveřejnění 
seznamu výherců tomboly.  

Cenu bude nutné vyzvenout v sídle Italsko-české obchodní a průmyslové komory na adrese Husova 25, 
110 00 Praha 1, Česká republika, po předchozí domluvě schůzky v pracovní době a po písemné dohodě 
s Barborou Šupíkovou (barbora.supikova@camic.cz). Bude možné domluvit se na případném zaslání 
ceny výhercům, kteří nebydlí v Praze, a to prostřednictvím České pošty na adresu v České republice. 
V žádném případě nebude výhra zaslána mimo území České republiky. Náklady na doručení hradí 
pořadatel. Pořadatel v žádném případě nenese odpovědnost za případné poškození nebo ztrátu výhry 
během přepravy a vítěz se v tomto případě vzdává nároku na reklamaci či náhradu.   

Celý průběh losování bude řádně zaznamenán  prostřednictvím písemného protokolu.  

U výher v podobě potravinářských výrobků pořadatel nenese odpovědnost za případnou 
nesnášenlivost, alergii či jinou poruchu příjmu potravy na straně výherce či jiných subjektů.  

Případné další dotazy zodpoví Barbora Šupíková (barbora.supikova@camic.cz). 
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