Pravidla soutěže

I.
VÝKLAD POJMŮ
Organizátor soutěže: Regionální
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem

rada

regionu

soudržnosti

Severozápad,

Úřad

Regionální

rady

Účastník soutěže: každá fyzická osoba, která splní podmínky soutěže v těchto Pravidlech specifikované
Soutěžní stránka: www.facebook.com/projektnicek, na které soutěž probíhá
Soutěžní fotografie: fotografie na téma „Já a projekt“. Na fotografii musí být osoba přihlášená do soutěže
společně s vybraným projektem financovaným ROP Severozápad - seznam projektů naleznete na webových
stránkách www.nuts2severozapad.cz .
II.
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
1. Účastníkem soutěže se může stát každá osoba, která akceptuje Pravidla soutěže a splní podmínky účasti
v soutěži.
2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a právo ve sporných
případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže.
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžní fotografie, které:
1.
neodpovídají zadanému tématu „ Já a projekt“
2.
by mohly poškodit dobré jméno organizátora soutěže nebo jeho webových stránek
3.
jsou pohoršující, neetické nebo byly pořízeny v rozporu s těmito Pravidly nebo právními předpisy.
III.
TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE
1. Soutěž bude probíhat od 12. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Slavnostní zahájení soutěže proběhne v Ústeckém kraji
dne 12. 6. 2015 na hoře Říp a v Karlovarském kraji dne 19. 6. 2015 ve sportovním areálu Krajinka v Chebu.
Vyhlášení vítězů fotografické soutěže proběhne dne 24. 9. 2015 v Žatci v CHRÁMU CHMELE A PIVA.
1. Účastníci soutěže mají možnost posílat své fotografie v období od 12. 6. 2015 do 24.8 2015 na e-mailovou
adresu : fotosoutez@nuts2severozapad.cz. Na fotografie doručené před nebo po uvedeném datu nebude brán
zřetel.
2. Účastník soutěže se může zúčastnit v rámci obou krajů pouze jednou.
IV.
PRŮBĚH SOUTĚŽE
2. Pro účast v soutěži stačí zaslat soutěžní fotografii na e-mail: fotosoutez@nuts2severozapad.cz, s uvedením
jména, příjmení, popisu fotografie a názvu projektu.
Každý účastník pošle max. 2 fotografie, na kterých je zachycen účastník soutěže u projektu financovaného
z prostředků ROP Severozápad. Každá fotografie musí být pořízena pokaždé u jiného projektu. V případě
zaslání dvou fotografií vybere odborná komise složená z pracovníků Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad jednu fotografii, která bude zveřejněna na facebookovém profilu
www.facebook.com/projektnicek. Zde mohou návštěvníci hlasovat pro zvolenou fotografii prostřednictvím “ To
se mi líbí “. Soutěžní fotografie bude zařazení do kategorie dle umístění projektu (Ústecký nebo Karlovarský
kraj).
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3. Účastník soutěže prohlašuje, že je výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv k soutěžním
fotografiím a že žádné třetí osobě nepřísluší k soutěžním fotografiím žádná práva, která by mohla být jejich
překážkou v užití soutěžních fotografií v soutěži probíhající dle těchto Pravidel.
4. Zasláním soutěžních fotografií uděluje účastník soutěže organizátorovi soutěže nevýhradní licenci k užití
soutěžních fotografií, a to bez územního a časového omezení ke všem známým způsobům užití.
5. O výherci soutěže bude rozhodovat počet hlasů, které získá uživatel soutěže pro svou soutěžní fotografii.
Výhercem se stane ten účastník soutěže, který splní podmínky soutěže a bude mít nejvyšší počet hlasů pro
svou soutěžní fotografii v dané kategorii.
6. Hlasování pro soutěžní fotografie bude probíhat po celou dobu trvání soutěže od 12. 6. 2015 do 31. 8. 2015.
V.
VÝHRY V SOUTĚŽI A JEJICH PŘEDÁNÍ
1. Ceny soutěže jsou následující:
Pro Ústecký kraj:

Pro Karlovarský kraj:

1. místo: věcná cena v hodnotě 10 000,- Kč
2. místo: věcná cena v hodnotě 5 000,- Kč
3. místo: věcná cena v hodnotě 3 000,- Kč

1. místo: věcná cena v hodnotě 10 000,- Kč
2. místo: věcná cena v hodnotě 5 000,- Kč
3. místo: věcná cena v hodnotě 3 000,- Kč

2. Výsledky soutěže budou vyhodnoceny do 4. 9. 2015. Ihned po vyhodnocení výsledků soutěže budou na
webových stránkách http://www.nuts2severozapad.cz/ zveřejněna jména účastníků soutěže, kteří se umístili
na 1. místě, 2. místě a 3. místě v obou krajích.
3. Výhra bude výhercům předána na slavnostním ukončení soutěže, která se bude konat dne 24 9. 2015 v Žatci
v CHRAMU CHMELE A PIVA. V případě neúčasti na slavnostním ukončení bude výhra zaslána výherci po
vzájemné domluvě na jím určenou adresu na území České republiky, a to do 30 dnů od slavnostního
vyhlášení výsledků soutěže. Organizátor neodpovídá za ztrátu, nedoručení či prodlení s doručením zásilek s
výhrami zaslaných výhercům.
4. Výherci soutěže udělují organizátorovi soutěže souhlas k pořízení fotografií a kamerových záznamů z
předávání cen a k užití těchto fotografií nebo záznamů pro propagační účely.
5. Účastníkům soutěže nevzniká žádný právní nárok na výhry v soutěži. Účast v soutěži ani výhry není možné
vymáhat soudní cestou ani požadovat alternativní plnění v penězích.
VII.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Každá osoba, která se stane účastníkem soutěže, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže
zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže a pro potřeby kontaktu s těmito
osobami.
2. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny
výherců na svých webových stránkách nebo v propagačních materiálech organizátora soutěže s tím, že za
tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.
3. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích
právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen
„zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo
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přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se
žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.
4. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla
organizátora soutěže odvolán.
VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v aktuální podobě a jsou závazná pro
všechny účastníky soutěže, kteří se zavazují je bezvýhradně dodržovat.
2. Případná neplatnost či rozporuplnost jednotlivých ustanovení těchto Pravidel nemá vliv na platnost Pravidel
jako celku.
3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato Pravidla, či soutěž úplně zrušit
bez udání důvodů a stanovení náhrady.
4. Každý účastník soutěže se účastní soutěže na vlastní riziko. Organizátor soutěže neodpovídá za žádné jiné
závazky než stanovené těmito pravidly. Účastníci soutěže jsou srozuměni a souhlasí s tím, že organizátor
soutěže neodpovídá za škody vyplývající, založené na nebo vzešlé z činností souvisejících se soutěží. Toto
omezení je platné kromě případů, kdy taková výjimka a omezení jsou zakázány zákonem.
5. Účastníci soutěže a organizátor soutěže výslovně sjednávají, že veškeré jejich vzájemné vztahy se budou řídit
právním řádem České republiky.

V Ústí nad Labem dne 1.6.2015

