
Pravidla fotosoutěže: 

Téma: Na dovolené s PRVNÍ CHODSKOU. 

 
1. Organizátor:  

 

Organizátorem soutěže je PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o., IČ 14704013 (dále jen "organizátor"). 

 
2. Termín trvání soutěže:  

 

Soutěž probíhá od 15. června 2015, s uzávěrkou  30. srpna 2015. Fotografie poskytnuté 

soutěžícím po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny. Vyhodnocení soutěže 

proběhne do 7. dnů od uzávěrky. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv  

(i předčasně) ukončit. 

 
3. Účastníci soutěže:  

 

Soutěže se může zúčastnit každý, který v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii  

na uvedenou e-mailovou adresu. Soutěže se zároveň může zúčastnit každý zaměstnanec 

organizátora, který v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii na uvedenou  

e-mailovou adresu. 

 

Téma fotosoutěže je „Na dovolené s PRVNÍ CHODSKOU“; a do fotosoutěže budou 

zařazeny fotografie, na kterých je jasně patrný a čitelný nápis PRVNÍ CHODSKÁ. 

 
4. Mechanismus soutěže:  

 

Každý soutěžící, který zašle fotografii do soutěže na emailovou adresu 

>>>marketing@chodska.cz <<<, odesláním vyjádří souhlas s účastí a s pravidly 

soutěže. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžní fotografie v minimální rozlišení 

1024x768 pixelů. Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 10 snímků.  

Ke každé fotografii připojí soutěžící název a své skutečné jméno a příjmení a krátký 

popis.  

 

Účastník fotosoutěže prohlašuje, že: 

 

a) fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva 

jejího užití v neomezeném rozsahu,  

 

b) osoby zachycené na jím pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zveřejněním tohoto 

snímku (snímků), 

 

c) souhlasí, že po skončení fotosoutěže bude organizátor využívat zaslané fotky k dalším 

marketingovým akcím, 

 

d) uděluje autorské právo k používání zaslaných fotografií, bez nároku na honorář 

 

Každá z fotografií podléhá schválení pověřeného pracovníka organizátora. Souhlas  

(a následné umístění fotografie na stránku) či nesouhlas pracovníka organizátora je 

vyjádřen nejpozději do 3 pracovních dnů od zaslání fotografie účastníkem. Organizátor 

není povinen oznámit souhlas či nesouhlas soutěžícímu. Náhrada snímků během konání 

soutěže není možná! 

 

Soutěžní fotografie budou umisťovány do fotoalba průběžně podle data přijetí 

pracovníkem organizátora. Fotografie budou umisťovány do soutěžního fotoalba  

na Facebookovém profilu organizátora. 
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Výběr nejlepší fotografie:  

1. bude sestavena tříčlenná porota, která bude složena ze členů vedení 

2. členy poroty určí jednatel společnosti PRVNÍ CHODSKÁ 

3. tato porota vybere výherce soutěže 

 

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které: 

 

a) žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,  

 

b) autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (V případě výhry: jméno a příjmení se 

musí shodovat se jménem adresáta),  

 

c) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost 

atd.),  

 

d) jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,  

 

e) byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než je 

účastník soutěže,  

 

f) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,  

 

g) obsahují jakékoliv nadpisy – nejsou povoleny ani krátké komentáře přímo na fotkách, 

či vodotisk nebo razítko a datem pořízení fotografie 

 

Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který 

si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým 

marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje 

účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými 

způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané 

fotografii. 

 

Návštěvníci stránek fotosoutěže mohou vyjádřit své sympatie k jednotlivým fotografiím 

pomocí hlasů (Tlačítko „To se mi líbí)“.  

S každou fotografií se soutěžící může zúčastnit pouze jednou. 

 
5. Výhra pro soutěžící:  

 

Cena za 1. místo – telefon Samsung Galaxy Core+ 

 

 
6. Informace o soutěži:  

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit 

pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.  

 

Jméno výherce bude zveřejněno na internetových stránkách organizátora a na 

Facebookovém profilu organizátora. 

Účastí v soutěži a zasláním odpovědi vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami 

soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v zaslaném emailu 

společně se soutěžní fotografií, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a to do odvolání 

tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích  

a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.  

 

 



Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. Udělení 

výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů 

jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v 

rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  

 

 


