
“COMBIGURU CHALLENGE”  

PODMÍNKY  

(dále "podmínky") 

Iniciativa “Combiguru Challenge” (dále jen “iniciativa”) je organizovaná společností Unox S.p.A. se sídlem v Cadoneghe (PD), via Majorana, 22, PSČ                    

35010, IČ/DIČ 04230750285 (dále jen “Unox”).  

 

Iniciativa je určena pro všechny (dále jen "účastník/účastníci"), kdo (i) mají účet na App Store společnosti Apple a/nebo Google Play Store                     

společnosti Google, stáhnou si na svoje mobilní zařízení s operačním systémem iOS nebo Android aplikaci nazvanou "CombiGuru" (dále jen                   

"aplikace") a (ii) absolvují proces registrace tak, že si vytvoří vlastní profil.  

Informace, které je třeba při vytvoření profilu uvést, jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, a uživatelské jméno / přezdívka; postup registrace                    

bude dokončen kliknutím na link s potvrzením o registraci ze strany účastníka.  

Dále bude prostřednictvím aplikace možné osobní profil doplnit o další dobrovolné informace.  

Místo vytvoření účtu zadáním povinných informací je také možné k iniciativě získat přístup prostřednictvím osobního profilu účastníka na                  

Facebooku (s použitím funkce "Facebook Connect"). 

 

Iniciativa bude přístupná od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019. 

 

Iniciativa umožňuje účastníkům sbírat body a získat přístup k různým úrovním obtížnosti tak, že odpoví na různé otázky z oblasti gastronomie                     

(mimo jiné například otázky s jednou správnou odpovědí nebo více správnými odpověďmi, otázky týkající se kombinací ingrediencí a konečných                   

jídel, způsobů vaření) a související témata (například z oblasti bezpečnosti při používání spotřebičů a spotřebičů pro přípravu jídel) za účelem                    

prověření a obohacení svých znalostí v této oblasti (dále jen "otázka /otázky")  

Body bude možné sbírat třemi níže uvedenými způsoby. 

 

A) Oblast "Učební proces" 
i) Zobrazením sekce aplikace nazvané "Učební proces" si mohou účastníci prohlédnout různé postupně se zvyšující úrovně obtížnosti; tyto                 

úrovně do značné míry odpovídají kariérnímu postupu v oboru gastronomie od "pomocného kuchaře" po "šéfkuchaře" (dále jen                 
"úroveň/úrovně"). 

ii) U každé úrovně je k dispozici stránka s podrobnými informacemi, která obsahuje 4 tématické sekce ("ingredience", "vaření", "věda",                  
"zajímavosti") (dále je "sekce"); každá sekce se skládá z 1 či více "lekcí", cyklů otázek, na něž je třeba odpovědět za účelem získání bodů                        
(dále jen "lekce"). V rámci každé lekce jsou otázky, které byly zodpovězeny chybně, uvedeny znovu, dokud účastník nezodpoví správně.                   
Po dokončení každé lekce účastník získá 5 bodů (to znamená, že za dokončení každé sekce je uděleno 10 bodů).  

iii) Absolvování všech sekcí úrovně umožní účastníkovi postoupit na další úroveň se ziskem 20 bodů. Se stoupáním úrovní se také zvyšuje                    
obtížnost dotazů v  rámci každé sekce a lekce; 

iv) Místo dokončení všech sekcí za účelem postoupení do následující úrovně může účastník využít tzv. "zkratky" spočívající v několika                  
dotazech (nejméně 10 s vyšší průměrnou obtížností než dotazy v sekcích a lekcích) (dále jen "zkratka/zkratky"). V rámci zkratky může                    
účastník nesprávně zodpovědět nanejvýš 3 dotazy. V případě třetí nesprávné odpovědi bude účastník ze zkratky vyloučen a bude muset                   
začít znovu. 

v) Absolvuje-li účastník zkratku úspěšně, postoupí na následující úroveň a získá 5 bodů. 
vi) Po dosažení poslední dostupné úrovně ("šéfkuchař") účastník vyčerpá možnosti v oblasti "Učební proces". V účasti na iniciativě však                  

bude moci pokračovat a zvýšit počet svých bodů v jiných sekcích aplikace. 
 

B) Oblast "Probíhající výzvy" 
i) Zobrazením sekce aplikace nazvané "Probíhající výzvy" bude účastník moci zvolit jednu z "výzev", které budou občas k dispozici, přičemž                   

každá z nich se bude skládat z nejméně 20 otázek (dále jen "výzvy"). Každá výzva bude k dispozici v rámci aplikace po různě dlouhou                        
dobu (v řádu hodin, dnů či týdnů); v aplikaci však bude vždy uvedena informace o tom, jak dlouho bude výzva k dispozici. 

ii) Účastník bude moci v rámci každé výzvy chybně zodpovědět nanejvýš 3 otázky, přičemž pak bude z výzvy vyřazen. 
iii) Za každou správnou odpověď účastník dostane 50 bodů / počtem otázek v rámci výzvy (například v případě výzvy s 20 otázkami bude za                       

každou správnou otázku uděleno 2,5 bodu). V případě vyloučení z výzvy kvůli dosažení maximálního počtu chyb budou účastníkovi                  
přiděleny body získané za každou správnou odpověď až do okamžiku vyloučení. 

 

C) Oblast "Představ nám zákazníka" 
i) Za účelem zvýšení počtu bodů v rámci iniciativy bude účastník moci vstoupit do sekce aplikace nazvané "Představ nám zákazníka", kde                    

bude možné po vyplnění formuláře "nový kupec" uvést kontaktní informace třetí strany (působící v oblasti profesionální gastronomie),                 
která by mohla mít potenciálně zájem o zakoupení výrobků značky Unox (dále jen "potenciální kupci").  

ii) Za uvedení každého potencionálního kupce získá účastník po kontrole správnosti poskytnutých údajů ze strany společnosti Unox 100                 
bodů. 



iii) V případě, že bude do doby 6 měsíců od daného doporučení uzavřena mezi společností Unox a potenciálním kupcem kupní smlouva na                     
výrobky (za předpokladu, že kontakt na potenciálního kupce již nebyl vložen do databáze společnosti Unox a že v okamžiku doporučení                    
již společnost Unox s potenciálním kupcem nenavázala obchodní vztahy), účastník dostane odměnu - kterou vybere společnost Unost - o                   
maximální hodnotě 100,00 € (mimo jiné například poukazy na nákup benzínu nebo jiného zboží). 

iv) Účastník prohlašuje a zaručuje, že před doporučením potenciálního kupce prostřednictvím aplikace získal jeho souhlas s tím, že o něm                   
může poskytnout informace a kontaktní údaje. 

 

Účastníci, kteří podle společnosti Unox a/nebo třetí strany pověřené ze strany společnosti Unox vytvořením a správou aplikace a zorganizováním                   

iniciativy jednali v rozporu s ustanoveními těchto podmínek a/nebo nasbírali body podezřelým či podvodným způsobem nebo v rozporu s běžným                    

průběhem iniciativy, případně také s použitím softwaru a počítačových nástrojů, jež jsou schopny do účasti zasáhnout, budou z iniciativy vyloučeni. 

Společnost Unox nepřijímá žádnou odpovědnost za problémy s přístupem, překážky, funkční poruchy či potíže, pokud jde o technické nástroje,                   

telefonní linku, kabely, elektroniku, software a hardware, přenos a spojení či internetové připojení, které mohou účastníkovi znemožnit přístup do                   

aplikace a následně účast na iniciativě. 

Společnost Unox nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy - nikoli její vinou - nedošlo k doručení e-mailové zprávy s potvrzením o registraci,                      

mimo jiné například tehdy, byl-li e-mail zaslán na chybnou, neúplnou či neexistující adresu (z důvodu chyby při jejím zadání ze strany účastníka),                      

nebo pokud nemohlo dojít k obdržení zprávy účastníkem v důsledku plné nebo příliš malé e-mailové schránky, nebo pokud byla uvedená e-mailová                     

adresa zařazena na černou listinu nebo pokud byla e-mailová zpráva s potvrzením o registraci zařazena do spamu / nevyžádané pošty účastníka. 

 

Každý účastník je během používání aplikace povinen přijmout všechna vhodná opatření k ochraně svých osobních údajů uvedených za účelem                   

účasti na iniciativě.  

Společnost Unox neponese odpovědnost v případě bezpečnostních incidentů (například přístupu k údajům neoprávněnými třetími stranami) a                

škod jakékoli povahy způsobených nepřijetím (nebo nedostatečným či nevhodným přijetím) bezpečnostních opatřeních na zařízení účastníka,               

přičemž si vyhrazuje právo ve vztahu k účastníkovi učinit veškeré kroky či vznést jakékoli požadavky, pokud tyto bezpečnostní incidenty ovlivní                    

fungování aplikace, průběh iniciativy a technologické / počítačové infrastruktury společnosti Unox a třetích stran jí pověřených vytvořením a                  

správou aplikace a organizováním iniciativy.  

 

Tyto podmínky a celá iniciativa se řídí italskými zákony. Jakýkoli spor, který případně v souvislosti s těmito podmínkami (a iniciativou) vznikne,                     

včetně sporů týkajících se jejich platnosti, účinnosti, výkladu, výkonu a zrušení platnosti, bude spadat do výhradní příslušnosti Soudu v Padově. 

 

Případná sdělení či žádosti o informace či ujasnění je třeba zaslat e-mailem na adresu: combiguru@unox.com. 

V případě účasti na iniciativě musí účastníci tyto podmínky přijmout. 

  



 

“COMBIGURU CHALLENGE” – SOUTĚŽ PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

PRAVIDLA 

(dále jen "pravidla") 

 

 

1. Soutěž 
Iniciativa “Combiguru Challenge” vznikla za účelem usnadnění interakcí mezi zúčastněnými středními školami a učilišti a podnikatelským sektorem                 

s přímým a aktivním zapojením tří hlavních aktérů školského prostředí (studentů, pedagogů a ředitelů škol) formou soutěže, jejíž prostřednictvím                   

budou zvoleni studenti (a příslušné školy), kteří jednotlivé testy zvládli nejlépe (dále jen “soutěž”). 

2. Organizátor 
Organizátorem soutěže je společnost Unox S.p.A. se sídlem v Cadoneghe (PD), via Majorana, 22, SPZ 35010, IČ/DIČ 04230750285 (dále jen “Unox”). 

3. Komu je soutěž určena 
Soutěž je určena všem studentům třetích ročníků středních odborných škol a čtvrtých ročníků státních vzdělávacích institucí a vyšších odborných                   

škol či obdobných soukromých škol (dále jen "student/i"). 

Jednotlivé školy se mohou přihlásit vyplněním příslušného registračního formuláře nacházejícího se na internetových stránkách              

www.combiguruchallenge.com; 
 (dále jen “zúčastněná škola/zúčastněné školy”) 

Školy se mohou přihlásit / registrovat od 21. 1. 2019 do 30. 6. 2019. Maximální počet zúčastněných škol je 16; v případě, že bude maximálního                         

počtu zúčastněných škol dosaženo před konečným termínem pro přihlášení, bude registrace ukončena předčasně.  

Soutěže se mohou zúčastnit školy na celém území závisí na překladu.  
Každá zúčastněná škola bude moci využít slevy na nákup výrobků Unox ve výši 50 % (padesáti procent) z plné ceny, která bude platná po celou                         

dobu konání soutěže. 

4. Doba konání 
Soutěž bude mít následující fáze, jejichž termíny budou průběžně zúčastněným školám sděleny: 

- Přihlášení škol je možné od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019; 
- Fázi A) (interakce prostřednictvím aplikace CombiGuru) bude možné absolvovat od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019; 
- Fáze B) se bude konat mezi květnem a červencem 2019, přesné datum bude stanoveno; 
- Cena bude vítězným studentům předána mezi květnem a červencem 2019. 

5. Způsob účasti  
Účast na soutěži je rozdělena do dvou samostatných fází. 

A) Sbírání bodů prostřednictvím aplikace "Combiguru Challenge" 
Každý student si bude muset stáhnout aplikaci nazvanou "Combiguru", která je k dispozici v App Store společnosti Apple a v Google Play pro OS                        

Android (dále jen “aplikace”), vytvořit si osobní účet zadáním povinných údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy a uživatelského jména /                   

přezdívky) a použít aplikaci k účasti na iniciativě “Combiguru Challenge” podle podmínek aplikace, jež jsou zde uvedeny v plném rozsahu (dále jen                      

“podmínky”). 

Studenti budou moci sbírat body stejně jako všichni ostatní uživatelé aplikace, jak je uvedeno v kapitolách A), B), C) podmínek. 

Studenti budou také moci zobrazit pořadí - od nejvyššího po nejnižší počet bodů podle jednotlivých zúčastněných škol. Každý student bude moci                     

zobrazit pouze pořadí týkající se své zúčastněné školy (tak, aby zjistil umístění vzhledem ke svým spolužákům a zvážil, zda bude muset pomocí                      

aplikace nasbírat další body).  

K zobrazení pořadí je třeba přejít do sekce aplikace "Pořadí CombiGuru Challenge" a zadat numerický kód o 6 číslicích přiřazený jejich zúčastněné                      

škole. Od okamžiku zadání kódu systém přiřadí účet studenta k zúčastněné škole, pro niž kód zadal, a rozpozná jej jako studenta dané konkrétní                       

školy. 

Studenti však nebudou mít možnost získat přístup k pořadí týkajícímu se jiných zúčastněných škol než školy, do které sami chodí (protože nebudou                      

mít k dispozici jedinečné numerické kódy). 

Fáze A) soutěže bude ukončena do 30 dnů od představení soutěže studentům zúčastněné školy; body, které studenti případně nasbírají po tomto                     

datu, proto nebudou započítány do pořadí v rámci dané školy. 

B) Výzva u trouby v sídle společnosti Unox 
Fáze B) se zúčastní dva studenti z každé zúčastněné školy; první student v pořadí (tzn. student, který v pořadí školy po skončení fáze A s použitím                          

aplikace získal největší počet bodů) automaticky postoupí do následující fáze a kromě toho bude mít možnost zvolit z prvních 10 studentů v pořadí                       

dalšího studenta, jenž postoupí spolu s ním.    (dále jen "finalista/finalisté"). 

Finalisté budou v termínu, který bude stanoven mezi květnem a červencem 2019, pozváni do sídla společnostii Unox v Cadoneghe (PD), via                     

Majorana 22, PSČ 35010, aby se zúčastnili "Výzvy u trouby", kuchařské soutěže, v rámci níž budou muset připravit několik chodů s použitím                      

ingrediencí vybraných společností Unox (každý finalista bude mít k dispozici stejné ingredience). 

http://www.combiguruchallenge.com/


Finalisty budou moci doprovodit učitelé zúčastněné školy, kteří se do soutěže zapojili. V takovém případě budou pro učitele zorganizovány                   

zábavné, zdokonalovací a školicí činnosti, které se budou konat během jejich pobytu v sídle společnosti Unox. 

Ubytování a stravu finalistům a případným doprovodným učitelům (po sdělení jejich počtu) uhradí společnost Unox (která neposkytne tyto služby                   

přímo, ale nasměruje zájemce do ubytovacích zařízení třetích stran). 

Společnost Unox uhradí také dopravné ze sídla zúčastněné školy do sídla společnosti Unox a zpět ze sídla společnosti Unox do sídla zúčastněné                      

školy. Nejvhodnější dopravní prostředky podle svého uvážení zvolí společnost Unox. 

Vybavení k účasti na "kuchařských výzvách" (např. trouby, kuchyňské potřeby atd.) poskytne společnost Unox. Finalisté si nebudou muset s sebou                    

nic vzít. 

Proběhne několik "Výzev u trouby", přičemž finalisté, kteří se každé výzvy zúčastní, budou rozděleni do skupin o pokud možno podobném počtu                     

studentů podle příslušných zúčastněných škol. Po skončení každé Výzvy u trouby bude označen vítězný finalista (dále jen "vítěz/vítězové"); to                   

znamená, že bude označeno tolik vítězných finalistů, kolik "Výzev u trouby" bude zorganizováno. 

 

Vítěz bude zvolen na základě neodvolatelného rozhodnutí odborné poroty sestavené společností Unox, která vyhodnotí jídla finalistů na základě                  

jejich chutě, fantazie (s ohledem na dostupné ingredience), čas strávený jejich přípravou a prezentaci (dále jen "porota"). 

6. Ceny  
Studenti a učitelé, kteří absolvují finálovou výzvu "u trouby", se budou moci zúčastnit výletu do Benátek (který se bude konat den po "Výzvě u                        

trouby").  

Během dne budou mít účastníci možnost ochutnat typická místní jídla a vyslechnout si výklad kvalifikovaných průvodců.  

Zúčastněná škola každého vítěze navíc dostane 1 profesionální troubu značky Unox určenou k použití pro výukové činnosti. Kromě toho bude také                     

pořízen audiovizuální záznam s popisem účasti studentů dané školy na soutěži a absolvování jejích jednotlivých fází. 

7. Plnění, záruky, odpovědnost 
Registrace do soutěže a účast v ní s sebou nese plné a bezvýhradné přijetí těchto pravidel a podmínek ze strany všech osob, které se do ní zapojí                           

(studentů, učitelů, ředitelů zúčastněných škol). 

Studenti, kteří se na základě neodvolatelného rozhodnutí společnosti Unox a/nebo poroty soutěže zúčastní v rozporu s ustanoveními těchto                  

pravidel a/nebo podmínek nebo zvítězí s použitím podvodných prostředků a nástrojů, budou ze soutěže vyloučeni a nebude jim moci být udělena                     

jakákoli případná cena. 

Společnost Unox si vyhrazuje právo si ověřit, že studenti jsou skutečně zapsáni ke studiu v příslušných zúčastněných školách, a provést také další                      

kontroly, pokud jde o účast na soutěži, kterou lze považovat za podezřelou a která může mít za cíl obejít ustanovení těchto pravidel a/nebo                       

podmínek. 

Společnost Unox si vyhrazuje právo způsobem, který bude považovat za vhodný, a v souladu s platnými právními předpisy zasáhnout za účelem                     

omezení a znemožnění jakékoli činnosti, jejíž cílem je obejít ustanovení pravidel a/nebo podmínek.  

Společnost Unox nenese odpovědnost v případě krádeže, ztráty či poškození osobních věcí finalistů a případných doprovázejících učitelů, k nimž                   

došlo během pobytu v sídle společnosti Unox (nebo na jiných místech využívaných k ubytování / stravování). 

Pokud finalisté a případní doprovázející učitelé využijí ubytování a stravy zajištěných společností Unox, má se za to, že tyto služby nebudou                     

poskytnuty přímo touto společností, ale třetími stranami. Společnost Unox proto nemůže nést odpovědnost za jednání těchto třetích stran, které                   

budou ubytování a stravu poskytovat, za kvalitu poskytovaných služeb a za jakékoli škody, jež v souvislosti s nimi mohou studentům a případným                      

doprovázejícím učitelům vzniknout. 

Finalisté a případní doprovázející učitelé budou muset přísně dodržovat pravidla bezpečnosti a chování stanovené pro jejich pobyt v prostorách                   

společnosti Unox a pro používání zařízení a vybavení, které jim byly dány k dispozici, a také veškeré další pokyny vydané společností Unox za                       

účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví přítomných. 

Finalisté budou nést odpovědnost za případné škody na vybavení, zařízeních a prostorách společnosti Unox (a prostorách, v nichž budou ubytováni                    

za účelem jejich účasti na "Výzvách u trouby"). 

8. Různé 
Společnost Unox si vyhrazuje právo provést změny pravidel (a obecně průběhu soutěže), které bude považovat za vhodné; v tomto případě budou                     

tyto provedené změny zúčastněným sděleny s patřičným předstihem. 

Pokud taktéž nebude z logistických či jiných důvodů v den či v místě uvedených v těchto pravidlech možné či proveditelné uspořádat "finálové                      

výzvy", společnost Unox si vyhrazuje právo dobu a místo změnit, přičemž zúčastněné (finalisty a případné doprovázející učitele) s patřičným                   

předstihem uvědomí. 

Soutěž je vyloučena z oblasti působnosti právních předpisů o veřejných akcích s udílením cen ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a) italského nařízení                        

prezidenta republiky č. 430/2001, neboť v jejím rámci bude formou protiplnění za provedení díla a/nebo uznání osobních zásluh oceněna teoretická                    

příprava, schopnosti a dovednosti studentů zúčastněných škol při přípravě jídel.  

Tato pravidla a celá soutěž se řídí italskými zákony. Jakýkoli spor, který případně v souvislosti s těmito pravidly (a soutěží) vznikne, včetně sporů                       

týkajících se jejich platnosti, účinnosti, výkladu, výkonu a zrušení platnosti, bude spadat do výhradní příslušnosti Soudu v Padově. 

Případná sdělení či žádosti o informace či ujasnění je třeba zaslat e-mailem na adresu combiguru@unox.com. 
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Razítko a podpis stvrzující přijetí podmínek a pravidel CombiGuru Challenge 

 

Název školy: 

 

 

 

Razítko a podpis ředitele školy: 

 

 

 


