PRAVIDLA A PODMÍNKY FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Organizátor soutěže
Centrum pasivního domu, z.s., Údolní 33, 602 00 Brno, IČ 26995140, www.pasivnidomy.cz

Účastníci soutěže
●
●

●

Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže
(dále jen „soutěžící“).
Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že
se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
Účastí v soutěži soutěžící stvrzuje svůj souhlas s podmínkami soutěže.

Obecná pravidla a podmínky soutěže
●

●

●

●

●
●

Soutěž je otevřená pro digitální fotografie na téma "Dny pasivních domů 2018". Své fotografie mohou soutěžící přihlásit přes stránky www.pasivnidomy.cz nebo emailem na info@pasivnidomy.cz. Jeden soutěžící může přihlásit maximálně 3 soutěžní fotografie. Fotografie přihlašujte ve formátu JPG,
minimální požadovaná velikost je 1600 x 1200 px. Všechny soutěžní fotografie budou pro účely hlasování uveřejněny na internetu (stránky organizátora, Facebook a Instagram).
Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití fotografií se
poskytuje bez časového a teritoriálního mezení, s právem udělit podlicenci. U každé takové fotografie
organizátor soutěže uveřejní jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky možné.
Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace této soutěže včetně zveřejnění jména a příjmení soutěžícího. Informace o zpracování osobních
údajů jsou uvedeny na www.pasivnidomy.cz/gdpr.
Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
Soutěžící prohlašuje, že případné nároky třetích osob, vzniklé v souvislosti s přihlášením a uveřejněním fotografie do Soutěže uhradí na vlastní náklady.
Soutěžící prohlašuje, že fotografie poskytnuté k přihlášce jsou původní, že jejich zveřejněním organizátorovi Soutěže nevznikne žádný závazek vůči třetím stranám, nebudou neoprávněně zasažena autorská a jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob. Poskytnutím fotografií uděluje účastník Soutěže
organizátorovi bezplatně nevýhradní licenci ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu, včetně
práva bez omezení upravit či jinak měnit fotografii, práva spojit fotografie s jiným dílem, zařadit ji do
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●

díla souborného, a prezentovat ji na veřejnosti či publikovat na webových stránkách pod svým jménem. Licence není nijak omezena co do množstevního rozsahu ani územně a je poskytnuta po celou
dobu trvání majetkových autorských práv. Organizátor je oprávněn poskytnout licenci v celém rozsahu bez omezení a bez souhlasu autora dále třetím osobám. Organizátor není povinen udělenou licenci využít.
U každé zveřejněné fotografie se organizátor soutěže zavazuje uveřejnit jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky možné.
Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není
právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo
jejich o vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující, neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

Výhry v Soutěži
●

Výherci soutěže budou určeni na základě hlasování veřejností. Oceněny budou 3 fotografie, které
obdrží nejvyšším počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje dřívější termín přihlášení fotografie.
● Výherci obdrží tyto ceny:
▪ 1. cena: Dron Drone´n base 2.0
▪ 2. cena: chytré hodinky Garmin Forerunner 35 Optic
▪ 3. cena: bezdrátový reproduktor Riva S

Termíny Soutěže
●
●
●

Registrace soutěžících:
Hlasování veřejnosti:
Vyhlášení vítězů a předání cen:

8. 6. 2018 – 15. 6. 2018
16. 6. 2018 – 25. 6. 2018
v termínu 25. 6. – 30. 6. 2018

Ostatní
●
●

O správnosti a úplnosti registrace se můžete informovat na e-mailové adrese: info@pasivnidomy.cz.
V případě dotazů k Soutěži se můžete obrátit na: info@pasivnidomy.cz.
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