Pravidla internetové soutěže – soutěž o NEJ
video 2018, pořádané Českou radou dětí a
mládeže
1. Organizátor
Pořadatelem a organizátorem soutěže je Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Senovážné
náměstí 977/24, v Praze 1, IČ 68379439 (dále jen „Organizátor“).

2. Doba trvání Soutěže
Doba trvání Soutěže je od 22. října 2018 (12:00) do 30. října 2018 (12:00).

3. Způsob a podmínky účasti v Soutěži
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky,
která v době trvání soutěže poskytne vlastnoručně vyrobený videospot pro zveřejnění na
facebooku 72 hodin.
Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou.
Soutěž se řídí platnými zákony České republiky.
Soutěžící vyslovují svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly Soutěže a zároveň berou na
vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit
soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností
dle vlastního uvážení.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s užitím svého videospotu pořadatelem a
organizátorem soutěže (dále jen „licence“), a to bez nároku na honorář. Licence se uděluje jako
výhradní, časově a územně neomezená a opravňuje k užití videospotu všemi způsoby užití
známými v době vyhlášení soutěže.
Soutěžící zašlou spot na email soutez@72hodin.cz. Organizátor bude videospoty shromažďovat
až do 22. 10. a to do 11:00. Od té doby bude videospoty postupně nahrávat na Facebook
organizátora (72hodin), čímž spustí hlasování, které potrvá následující týden, tedy do 30. 10. do
12:00, kdy bude hlasování ukončeno a soutěž vyhodnocena.
Videa budou umístěna tak, aby nebylo jednoznačné, z kterého regionu pochází.

4. Způsob určení výherce a předání výher
Vyhrát může pouze soutěžící, jehož videospot získá nejvyšší počet označení (lajků) ve
videogalerii umístěné na facebooku Organizátora. Cenami v této soutěži jsou vybrané produkty
společnosti Dinopark, WEST MEDIA, s.r.o., Stará cesta 2, 312 00 Plzeň, IČO: 63506572;

MINDOK s.r.o., Korunní 810, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, IČO: 27885887 a Česká televize/ ČT
Déčko, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.
Výherci budou Organizátorem zveřejněni na internetových stránkách Organizátora a kontaktováni
na e-mailové adrese, z níž odeslali odpověď do soutěže. Ceny budou výhercům zaslány poštou
na adresu v České republice, kterou si výherce zvolí. Účastník svojí účastí v soutěži dává
souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení v případě, že se jeho videospot umístí na místě,
jemuž náleží cena.
Soutěžící budou rozdělení do pěti oblastí a to dle místa jejich působiště a to následujícím
způsobem:
1.
2.
3.
4.
5.

Praha, Středočeský kraj a Ústecký kraj
Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský
Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj
Vysočina a Jihomoravský kraj
Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj

Specifikace výher:
V každé oblasti bude vyhodnoceno 1., 2. a 3. místo.
Pro kolektivy (až do 25 lidí) na prvních místech jsou připraveny vstupenky do Dinoparku,
nacházejícím se nejblíže adresy jejich působení (Plzeň, Praha, Liberec, Vyškov či Ostrava)
Pro druhá místa máme připraveny deskové hry od společnosti Mindok a dárky od ČT Déčko.
Kolektivy na třetích místech pak získají deskové hry od Mindok.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném
znění, byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail) Organizátorem dále zpracovávány a
využívány za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou prostřednictvím
poskytnuté e-mailové adresy. Souhlas soutěžící poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou s tím,
že jej lze kdykoliv odvolat.

6. Všeobecné podmínky
Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, délku trvání, jakož i Soutěž
jednostranně a z jakéhokoliv důvodu přerušit či odložit. Organizátor není zodpovědný za
technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení soutěže. Organizátor
není zodpovědný za obsah do soutěže zaslaných videospotů. Ze soutěže jsou vyloučeni
pracovníci kanceláře České rady dětí a mládeže i jejich rodinní příslušníci.

