„Nespolehej se na Ježíska“

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE
(dále jen jako pravidla soutěže)

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je Fakulta strojní, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se sídlem
17.listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba 708 33, IČ: 61989100 (dále jako pořadatel).

2. Doba a trvání soutěže
Soutěž probíhá v době od 7.11.2011 do 27.11.2011 (dále jako doba platnosti soutěže), na webových
stránkách www.talenty-pro-vedu.cz (dále jako webové stránky). Soutěž je dělena do tří týdnů - kol.
Jednotlivá kola budou začínat vždy v pondělí příslušného týdne v 9:00 a ukončena v neděli téhož
týdne ve 20:00.

3. Specifikace soutěže
Soutěžící
Soutěže se mohou účastnit studenti gymnázií, středních a základních škol, kteří ke dni zahájení
soutěže dosáhli věku 15 let. Nezletilá osoba se může soutěže účastnit jen se souhlasem svých
zákonných zástupců. Osoba účastnící se soutěže musí souhlasit se zpracování osobních údajů, které
budou sloužit výlučně potřebám soutěže (dále specifikováno v bodě 7). Osoba splňující výše uvedené
se stává soutěžícím. V případě uplatnění nároku na výhru se musí soutěžící prokázat svou totožnost a
dále musí studentským průkazem nebo jinou formou dokázat, že je studentem základní či střední
školy, popř. gymnázia (např. potvrzením příslušné školy).
Forma soutěže
Soutěž je realizována formou kvízu zveřejněného na webových stránkách soutěže. Soutěž probíhá ve
třech týdenních kolech, na každé kolo soutěže připadá jeden kvíz. Každého kola soutěže se soutěžící
může zúčastnit právě jednou. Po skončení všech tří kol je soutěž ukončena losováním o tři hlavní
ceny. Seznam cen a termín losování je zveřejněn na stránkách soutěže. Jména výherců budou
zveřejněna na stránkách soutěže (viz souhlas se zpracováním osobních údajů), a to v den konání
losování nebo nejpozději následující den. Do losování je vždy zařazen každý soutěžící, který

v jakémkoliv kole správně zodpoví soutěžní kvíz. Každý soutěžící může vyplnit jeden kvíz nanejvýše
jednou. Celkem tak může každý soutěžící vyplnit tři různé kvízy – tři kola a být tak v losování
maximálně třikrát, čímž zvýší své šance na výhru. V případě vícenásobného vyplnění téhož kvízu bude
soutěžící ze soutěže vyřazen.
Mimo hlavní soutěžní kvíz v jednotlivých kolech může každý soutěžící zodpovědět bonusovou otázku.
Ta je po celou dobu soutěže stejná a každý ji může zodpovědět pouze jednou. Pokud ji zodpoví
vícekrát, pak se do vyhodnocení zařadí pouze první odpověď. Bonusová otázka je anketního typu a je
vyhodnocována podle nejlepšího tipu, který je nejblíže realitě. Vyhrává tak soutěžící
s nejlepším/nejbližším odhadem. Pokud se sejde více soutěžících s nejbližším odhadem odpovědi na
otázku, je výherce bonusové otázky vylosován z této skupiny soutěžících.
Výhra a předání výhry
Výhry jsou losovány po ukončení všech tří kol a jsou následující:
1. cena:
2. cena:
3. cena:

Tablet PC
Mobilní telefon
MP3 přehrávač

Bonusová výhra je také vyhodnocena po ukončení všech tří kol, příp. vylosována. Výhrou pro
bonusovou otázku je auto na dálkové ovládání.
Výhra bude předána výherci nejpozději do 14 dnů po ukončení soutěže za osobní účasti výherce.
Místem předání bude Ostrava nebo Liberec. Přesné údaje o datu a místě předávání výher budou
zveřejněny v průběhu soutěže, a to na stránkách soutěže. Nezletilí výherci se musí k předání výhry
dostavit v doprovodu svého zákonného zástupce. Nevyzvedne-li si výherce svou výhru do 10 dnů od
data předávání cen soutěže, ztrácí výherce bez dalšího nárok na její předání a výhra propadá ve
prospěch pořadatele soutěže.
Vyloučení ze soutěže
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků soutěže. Ze soutěže jsou
vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví
těmto pravidlům nebo je poruší. Pořadatel soutěže je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech
soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo
nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:
a) vícenásobné vyplnění jednoho kvízu
b) vyplnění kvízu, které bylo prokazatelně odesláno pomocí automatizované služby (podle rozboru IP
adresy, bloku IP adres, data a času a identifikace prohlížeče), které jsou odeslány během krátkého
časového úseku z jedné IP adresy nebo se shodného bloku IP adres, které jsou odesílány v
pravidelných časových intervalech v dávkách, které se blíží nastaveným limitům.
c) vyplnění kvízu, které bylo odesláno z neidentifikovatelných IP adres nebo IP adresa
anonymizačních služeb
d) vyplněné kvízy, které byly odeslány z různých IP adres, ale v krátkém časovém úseku a vždy pro
stejný soutěžní příspěvek.

Soutěžící, jejichž údaje budou vyplněné v rozporu s těmito pravidly či budou obsahovat nepravdivé
informace, budou ze soutěže vyřazeni.
Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel soutěže domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení
pravidel soutěže soutěžícím, je pořadatel oprávněn bez dalšího odůvodnění takového soutěžícího
vyřadit ze soutěže.
Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání se soutěžícího.
Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

6. Práva a povinnosti pořadatele
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předání výhry v případě, že výhru nebude mít v příslušnou dobu k
dispozici tak, aby mohla být výherci předána alespoň náhradním způsobem; dále si pořadatel
vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a
to včetně práva změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti, či soutěž ukončit.
Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která
je pořadatelem stanovena. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze
domáhat právní cestou.
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude
provedena soutěžícím u výrobce zboží, popř. prodejce zboží na základě dokladů poskytnutých
pořadatelem k dané výhře.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy výherce,
nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce, z
důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho
straně. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to formou
zaslání elektronického sdělení - e-mailu výherci.
Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými
právními předpisy.

7. Osobní údaje
Řádným vyplněním a odesláním soutěžního kvízu každý soutěžící:
a) dává pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním této soutěže – tedy organizátorovi
v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím
své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro
účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových
akcích pořadatele;
b) dává pořadateli, jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, zák. č. 40/1995 Sb.
v platném znění a zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, adresa školy,

které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem
prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry a pro další obchodní a marketingové účely
pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná
adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud bude
toto užití v souvislosti se soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje
svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména společností
pověřenou organizačním zajištěním této soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům
přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Hlasující si je
vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem
provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat doplnění, opravu,
blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku
soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů pořadateli je soutěžící vyloučen z další účasti
v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;
c) stane-li se výhercem, dává pořadateli, v souladu s úst. § 12 Občanského zákoníku v platném znění,
souhlas s užitím své podobizny, 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 výhry (dále jen „snímek“) pro komerční
účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými
způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do
souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového,
množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí
osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

8. Pravidla soutěže k dispozici, rozhodné právo
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi
komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v
rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jeho platnosti k dispozici na webových stránkách.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito úplnými
pravidly.
Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a hlasujícími se řídí právním řádem České republiky.

V Ostravě, 1.11.2011

