PRAVIDLA SOUTĚŽE Zacíleno na udržitelný rozvoj
1. Organizátorem dále uvedené soutěže je Ministerstvo životního prostředí se sídlem
Vršovická 1442/65, Praha 10 (dále jen “Organizátor”). Organizátor se tímto zavazuje
plnit výhru uvedenou v Příloze 1 výherci nebo výhercům na základě výsledků
hodnocení, které bude provedeno dále uvedeným způsobem (dále jen „Soutěž“).
2. Soutěž bude probíhat od 10. 4. 2019 do 31. 5. 2019 (dále jen „Doba platnosti Soutěže“)
na
území
ČR
prostřednictvím
webových
stránek
https://tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez, které provozuje Organizátor s tím, že termín
ukončení příjmu přihlášek může být Organizátorem soutěže změněn.
3. Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti všech vzdělávacích zařízení sídlící v České
republice, která v Době platnosti Soutěže splní následující podmínku: vyplní a odešlou
přihláškový formulář na webu https://tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez . Informace o
zpracování osobních údajů naleznete na https://www.cr2030.cz/zasady-ochranyosobnich-udaju/. Případné zveřejňování informací o výhercích mladších 18 s ilustrační
fotografií bude provedeno pouze na základě souhlasu jeho zákonného zástupce.
4. Soutěže se nesmí zúčastnit žádná z osob zaměstnaná Organizátorem soutěže, nebo
zaměstnanci sponzorů a odborných partnerů soutěže.
5. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok
výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti, ani v jiném než
uvedeném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Organizátor soutěže si
vyhrazuje právo na změnu výher, Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně
změnit pravidla Soutěže či Soutěž zrušit nebo v průběhu Doby její platnosti Soutěž
předčasně ukončit, bez povinnosti odškodnění těch, kteří podmínky Soutěže alespoň
částečně splnili. Změna pravidel, zrušení nebo předčasné ukončení Soutěže bude
oznámeno
na
internetových
stránkách
Organizátora
https://tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v
Soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo
rozhodování Organizátorovi soutěže.
6. Vyhlášení výherce proběhne nejpozději do 5. 6. 2019. O konkrétních vítězích rozhodne
hodnotící komise soutěže ve složení Pavlína Kalousová, Dana Kapitulčinová, Anna
Pasková, Ondřej Šejtka a Jan Žůrek, a to na základě hodnotících kritérií, která jsou
vytvořena
ke
každé
kategorii
a
dostupná
na
webu
https://tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez. Výherce bude o získání ceny vyrozuměn
prostřednictvím telefonu či elektronické zprávy. V případě, že výherce nebude možné
zastihnout do jednoho týdne od vyhlášení, bude příslušnou hodnotící komisí stanoven
jiný výherce následující v pořadí dané kategorie. V případě nemoci nebo zahraniční
cesty zajistí výherce na slavnostní vyhlášení za sebe zástupce, kterého pověří plnou
mocí k převzetí ceny. Tuto skutečnost oznámí bezprostředně po vzniklé situaci
Organizátorovi. Pokud není schopen zajistit zástupce a včas tuto skutečnost oznámí,
bude výherci jeho získaná cena předána dodatečně podle jeho časových možností.
7. Způsob předání a čerpání výhry závisí na domluvě s výhercem a Organizátorem
osobním odběrem nebo poštou. Nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k
dalším propagačním či charitativním účelům Organizátora soutěže.
8. Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat
elektronickými prostředky. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy
s funkčností internetové stránky, kde budou informace o Soutěži uveřejněny.

9. V souvislosti se soutěží v rámci propagace mohou být pořizovány a následně
zveřejňovány propagační a reklamní materiály. Při jejich pořizování bude postupováno
v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10. Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat
elektronickými prostředky. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy
s funkčností internetové stránky, kde budou informace o Soutěži uveřejněny.
Soutěžní dílo
1)

Soutěžní odpověď může být dílem ve smyslu autorského zákona. Nahráním
soutěžního díla do soutěže soutěžící uděluje organizátorovi nevýhradní bezplatný
souhlas s tím, že je organizátor oprávněn soutěžní dílo využívat ke všem způsobům
užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce, oficiálním Facebooku či jiných
webech organizátora, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním,
propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto
autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah
územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv k dílu. Organizátor není
povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu
s autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pokud je ve smyslu autorského
zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu,
zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího,
má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním soutěžního díla do
soutěže. Organizátor je oprávněn poskytnout sublicenci a dále tuto licenci postoupit na
třetí osoby, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící, účastí v soutěži
a nahráním soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem
autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže
nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu
soutěžící za veškeré škody vzniklé v této souvislosti organizátorovi a zavazuje se tyto
škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by
v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla organizátorovi jakákoliv škoda
či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty)
anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

2)

Soutěžní dílo nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy
třetích osob ani nabádat k jejich porušování.

3)

Soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do
práv a právem chráněných zájmů třetích osob.

4)

Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně,
splňovat stanovené podmínky soutěže a/nebo které odeslaly osoby nesplňující
podmínky účasti v soutěži. Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo
ze soutěže vyřadit taková díla, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit
jemu uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu
se zájmy organizátora.

5)

Do soutěže nebudou zařazena nebo z ní budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:
•

neodpovídají tématu uvedenému v zadání;

•

nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;

•

vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;

•

nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;

•

odporují dobrým mravům;

•

jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla
společenské morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v
rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

•

obsahují náboženský nebo politický podtext;

•

mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení.

6)

Soutěžící se zasláním soutěžního díla zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti
organizátora prokázat písemným čestným prohlášením, že autorské dílo jím zařazené
do soutěže vytvořil osobně (popř. vypořádal s autorem díla příslušná práva k dílu) a že
má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v
neomezeném rozsahu; V případě, že soutěžící toto nesplní, je organizátor oprávněn
soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.

7)

Zasláním díla do soutěže soutěžící prohlašuje a zavazuje se kdykoliv na základě
předchozí žádosti organizátora prokázat písemným čestným prohlášením, že má
neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k užití soutěžního díla všemi
způsoby v neomezeném rozsahu; se zařazením tohoto soutěžního díla do této soutěže,
a že souhlasí se zveřejněním soutěžního díla v neomezeném rozsahu podle
ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je organizátor soutěže
oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní dílo bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze
soutěže.

8)

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních děl. Do
soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně
splňovat stanovené podmínky soutěže anebo díla, která odeslaly osoby nesplňující
podmínky účasti v soutěži.

Příloha 1
Výhry
Kategorie 1
Výherci 1. - 3. místa získají reprezentativní diplom Ministerstva životního prostředí
podepsaný panem ministrem a udržitelné věcné ceny MŽP (látkové tašky,
znovupoužitelné hrníčky a lahve na pití).
Výherce 1. místa přijede navštívit osobně ministr životního prostředí Richard Brabec
s besedou o tom, jak si Česko stojí v udržitelném rozvoji.
Kategorie 2
Výherci 1. - 3. místa získají Reprezentativní diplom Ministerstva životního prostředí
podepsaný panem ministrem a udržitelné věcné ceny MŽP (látkové tašky,
znovupoužitelné hrníčky a lahve na pití).
Výherce 1. místa přijede navštívit osobně ministr životního prostředí Richard Brabec
s besedou o tom, jak si Česko stojí v udržitelném rozvoji.
Kategorie Divácké hlasování
Vítěz diváckého hlasování na facebooku získá vstup a možnost prezentace svých
aktivit na Fóru udržitelného rozvoje, které se bude konat v listopadu 2019, a
udržitelné věcné ceny MŽP (látkové tašky, znovupoužitelné hrníčky a lahve na pití).

