
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro soutěžící u všech soutěžních kategorií 

Moravského cukrářského šampionátu 2022 

 
Datum konání: 1. - 2. října 2022 

Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc – pavilon „C“ 

 

Pořadatelé:  

AKC ČR pobočka Severní Morava a Slezsko,  

Moravská střední škola Olomouc s. r. o  

Výstaviště Flora Olomouc. 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

 

Areál výstaviště Flora Olomouc je otevřen pro soutěžící od 7.00 do 18.00 hod. Při vjezdu do 

areálu je třeba počítat s kaucí za auto při vjezdu do areálu Výstaviště a to částkou 1000 Kč. Po 

vyložení exponátů nutno zase vyjet ven z areálu a zaparkovat na parkovišti mimo areál 

výstaviště. Při výjezdu obdržíte zpět zaplacenou kauci. 

 

Parkování – celodenní parkování na parkovišti před Výstavištěm Flora Olomouc,  

                      toto parkování je zpoplatněno!! 

 

Vstupenky 

• každý soutěžící obdrží 2x vstupenku zdarma, která platí do celého areálu výstaviště. 

Nikdo nebude vypisovat do vstupenky jméno a příjmení.  

• Po ukončení soutěžního dne se vstupenky odevzdají řediteli soutěže.  

• Pokud nebudou vstupenky vráceny, bude soutěžící povinen dodatečně zaplatit 

vstupné na výstaviště ve výši 2 x 160 Kč = 320 Kč 

 

 

 

 



SOUTĚŽ CUKRÁŘŮ AMATÉRŮ  

Do soutěže se může přihlásit každý občan EU a států mimo EU.  

Pravidla soutěže  

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela jasně a závazně upravuje pravidla 

soutěže s názvem Moravský cukrářský šampionát. Tato úplná pravidla soutěže jsou 

zveřejněna po celou dobu soutěžního období na www.akc.cz, na 

www.moravskycukrarskysampionat.cz/ a na Facebookovém profilu Moravský cukrářský 

šampionát (https://www.facebook.com/MoravskyCukrarskySampionat ). 

Jsou k dispozici k nahlédnutí u pořadatele soutěže. Pořadatel může ze závažných důvodů 

změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na 

internetové adrese pořadatele www.akc.cz a www.moravskycukrarskysampionat.cz/ 

Komu je soutěž určena?  

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je starší 15 let. V juniorské kategorii se 

může zúčastnit fyzická osoba ve věku 15 - 19 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci 

pořadatele a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže 

považují osoby tvořící domácnost, nebo osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní 

podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením těchto pravidel.  

Jak se soutěže platně přihlásit?  

Každý, kdo bude mít zájem se do soutěže přihlásit, musí splnit podmínky zadání jednotlivých 

kategorií. Vyplnit elektronickou přihlášku na stránce soutěže www.akc.cz nebo 

www.moravskycukrarskysampionat.cz/ A to v souladu s termíny uvedenými u jednotlivých 

kategorií. 

PŘIHLÁŠKY 

Vyplňte na www.akc.cz v termínu od 1. 6. 2022 do 20. 9.  2022. 

 

STARTOVNÉ 

• Na základě zaslané přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou pošleme e-mailem, 

prosíme o uhrazení až po jejím obdržení.  

• Výše startovného je uvedena u každé soutěžní kategorie. 

 

POZOR!!!  

• Neposílejte platbu za startovné před obdržením faktury, děkujeme.  

• Soutěžící ze zahraničí musí uhradit poplatek bankovním převodem na účet.  

• Registrační poplatek je nevratný!!! 

 

STRAVOVÁNÍ 

• Možnost stravování přímo v pavilonu. 
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ODHLÁŠKY 

• Nemůžete-li se z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, odhlaste se, aby Váš stůl nezůstal 

prázdný.  

• Odhlásit se můžete nejpozději do 14:00 hod. dne 15. září 2022.  

 

POPISKY K SOUTĚŽNÍM VÝROBKŮM  

• Popisky k soutěžním výrobkům si zajišťujete sami, nesmí obsahovat jméno ani školu, 

hotel atd. velikost A5 

• Ve výzdobě výrobků nesmí být před hodnocením soutěžní komisí použita jména 

soutěžících, loga škol nebo firem, ta se doplňují až po zhodnocení výrobku soutěžní 

komisí.  

  

INFORMACE K SOUTĚŽI 

• Talířky a dezertní vidličky / lžičky pro ochutnávku dortů, minidezertů, makronek 

 a pralinek porotou si soutěžící dovezou (minimální počet je 6 ks). 

 

• Velikost soutěžního prostoru je uvedena u každé soutěžní kategorie. 

 

• Vyhlášení výsledků – probíhá v časech uvedených u jednotlivých kategorií. 

 

• Sklízení soutěžních exponátů proběhne až po ukončení celého vyhlášení  

po 17 hod.  

 

• Soutěž otevřená pro veřejnost od 9.00 do 18.00 hod,  

 

• Každá kategorie má omezený počet soutěžících. 

            Rozhodující je pořadí zaslaných přihlášek. 

 

• Protest je možno podat nejpozději do 30 minut po ukončení soutěže. 

 

 

Veškeré informace najdete na www.akc.cz nebo www.moravskycukrarskysampionat.cz/ 

nebo Facebookovém profilu Moravský cukrářský šampionát 

(https://www.facebook.com/MoravskyCukrarskySampionat ). 

 

Informace na telefonním čísle 732 411 034, vždy v pondělí až pátek od 15:00 do 20:00 

hod. 

 

Pořadatelé mají právo v případě malého zájmu o některou kategorii (méně jak 5 

soutěžících) tuto kategorii zrušit. Pokud tato situace nastane, budou soutěžící včas 

informování a registrační poplatek jim bude vrácen na účet. 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel 

Odesláním přihlášky dává každý soutěžící: 

a) pořadateli soutěže v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová 

adresa, případně dalších údajů, které pořadatelům v souvislosti se svou účastí v soutěži 

poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro 

další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let;  

dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště 

(obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele.  

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu 

výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. 

Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje 

soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas 

odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 

101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, 

zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní 

zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo 

soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. 

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení 

soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím 

předáním soutěžícímu; 

b) dává pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v 

platném znění souhlas s použitím svého telefonního čísla a emailové adresy pro obchodní 

a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; 

c) dává pořadateli soutěže v souladu s § 84 a §85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

svolení se zachycením jeho podoby a jejím rozšiřováním, s užitím svých písemných 

projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby 

nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním 

soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech 

komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, 

s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením 

do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli toto svolení bez věcného, časového, 

množstevního a územního omezení. Toto svolení se vztahuje i na třetí osoby, kterým 

pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne; a 

d) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže a   

vyslovuje souhlas s pravidly této soutěže. 

 



 

 

SPONZOŘI SOUTĚŽE 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


