Úplná pravidla soutěže na
Instagramu
Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže na Instagramu (dále pouze
„soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.
1. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže je podnik Lesy České
republiky, s. p., IČO: 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové (dále jen „organizátor“). Pořadatelem, ani
organizátorem, není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram (dále jen
„síť Instagram“).
3. Doba a místo konání soutěže Soutěž proběhne od 23. 4. 2019 do ohlášení
ukončení soutěže (dále jen „doba konání soutěže“) na sociálních sítích a webu
www.vracimevodulesu.cz. Soutěž probíhá na internetu a dále na území České
republiky i mimo ni v místech v pravidlech uvedených.
4. Soutěžící Soutě ž e se mů ž e zú č astnit fyzická osoba starší 15 let s doručovací
adresou na ú zemí Č eské republiky, která splní stanovená pravidla soutě ž e. Pro
účastníky soutěže – fanoušky instagramové stránky LesyCR_ (dále také pouze
„fanoušky“) – platí (mimo jiné) následující pravidla:
4.1. Podmínkou ú č asti v soutěži je bý t k okamž iku, kdy se zájemce o účast v
soutěži chce soutěže zú č astnit, již zaregistrová n jako už ivatel na síti Instagram a
být fanouškem instagramové stránky LesyCR_.
4.2. Kaž dý soutě ž ící musí bý t kdykoliv schopen proká zat autenticitu své ho
instagramového profilu.
4.3. Soutě ž ící musí dodrž ovat veš kerá pravidla použ ití sítě Instagram. Fotografie,
texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže,
(dále společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům
České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být
etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou
nesnášenlivost apod.).

Soutěžící vstupem do soutěže publikací komentáře spolu s níže uvedenými
náležitostmi potvrzuje, že: - je výhradním autorem veškerého vloženého
materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;
- má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
- má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních
označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém
materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly
a s pravidly sítě Instagram. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti
uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže
účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady
vyloučena.
5. Mechanismus soutěže Úkolem soutěžících je pořídit fotografii na vybraném místě z interaktivní mapy na
www.vracimevodulesu.cz. Tento obrázek soutěžící uveřejní na svém vlastním
instagramovém profilu. V příspěvku soutěžící musí označit instagramový profil
LesyCR_ pomocí @lesycr_, použít hashtag #vracimevodulesu a
#vracimevodulesusoutez a napsat místo pořízení fotky. Výherce bude vybrán
odbornou porotou složenou ze zástupců pořadatele a organizátora. Výherce bude
vybrán dle kritérií vzhledu a originality soutěžní fotografie. Výběr je plně v
kompetenci odborné poroty a je nezměnitelný.
6. Oznámení výhry
Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na Instagramu, nebo
veřejně sdílením jména či přezdívky výherce na dané “sociální síti” (Instagram
nebo Facebook). Výherci vždy musí na výzvu zaslat organizátorovi přesnou
adresu a své jméno pro zaslání případné výhry. Organizátor nenese žádnou
zodpovědnost za prodlení dodání informací ze strany výherců. Ná rok na vý hru
dále ztrá cí soutě ž ící, který nesplní ně kterou z podmínek ú č asti v soutě ž i nebo
neproká ž e její splně ní, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s tě mito
pravidly, nebo který je ze soutě ž e vylouč en. V případě, že vyloučenému účastníku
soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit
pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka

soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi a nebo
třetím osobám. Na vý hry nevzniká prá vní ná rok a není mož né je smě nit za
hotovost ani místo nich pož adovat jiné plně ní.
7. Předání výher Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy
kurýrem či poštou. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli
na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora.
Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o
výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů
spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb
elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného
doručovatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost
ani místo nich požadovat jiné plnění.
8. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení
pravidel
Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem a vykonavatelem majetkových
autorských práv ke snímku/ům, a to bez jakéhokoli omezení.
Účastník soutěže prohlašuje, že přihlášením do soutěže a zasláním snímku/ů
neporušil jakákoli práva 3. osob (zejména práva duševního vlastnictví, resp.
zejména práva autorská); v opačném případě těmto 3. osobám odpovídá výlučně
účastník soutěže, popř. účastník soutěže je povinen zaplatit organizátorovi
veškeré náklady, které by jim v souvislosti s takovým porušením ze strany
účastníka soutěže vznikly (zejména odměna autora), a to v plné výši.
Přihlášením do soutěže a zasláním snímku/ů účastník soutěže uděluje
organizátorovi ke snímku/ům bezúplatnou licenci ke všem způsobům užití ve
smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ve smyslu zák. č.
121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, bez jakéhokoli omezení (zejména
co do způsobu užití, množství, území, času či jiného rozsahu), a to včetně práva
bez omezení upravit či jinak měnit snímek/ky, její/ich název nebo označení
autora, práva spojit snímek/ky s jiným dílem nebo ji/e zařadit do díla
souborného; organizátor je tak oprávněn snímek/ky bez jakéhokoli omezení
prezentovat i široké veřejnosti. Organizátor není povinen licenci využít. Účastník

soutěže dává organizátorovi rovněž oprávnění poskytnout licenci v celém jejím
rozsahu dále 3. osobám (postoupení práv/podlicence).
Soutěžící nese plnou odpovědnost nejen za obsah snímku/ů, ale i za případné
právní a finanční následky vyplývající z neoprávněného užití v této soutěži (např.
snímek uveřejněný bez souhlasu zachycené osoby nebo jejího zástupce).
Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném
znění (dále též „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých
osobních údajů v rozsahu zejména jméno, příjmení, e-mail, popř. tel. číslo, a to za
účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny, dále pro
marketingové účely a za účelem realizace dalších marketingových akcí
organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýzám, organizování
dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to vše po dobu dvou let. Účastník
bere na vědomí, že jsou mu známa jeho práva dle ust. §§ 11, 21 zákona o ochraně
osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo
přístupu k těmto údajům a právo na jejich opravu, dále na blokování údajů
nesprávných či na jejich likvidaci, současně že svůj souhlas může bezplatně
písemně kdykoli odvolat, a to doručením takového odvolání na adresu
organizátora. Odvolání souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za
následek vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou
kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem
soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým
účelům.
Vstupem do soutěže soutěžící:
- souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v
platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních
údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k
marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do
písemného odvolání tohoto souhlasu;
- potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho
pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech

právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je
dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z
tohoto zákona. Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním
osobních údajů může kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže
mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby
pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro
zpracování údajů k marketingovým účelům.
10. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže
10.1. Poř adatel si vyhrazuje prá vo kdykoliv změ nit pravidla anebo podmínky
soutě ž e vč etně změ ny doby jejího trvá ní, č i soutě ž kdykoliv př eruš it nebo ukonč it
bez ná hrady, a to s ú č inností ode dne uveř ejně ní na webu
www.vracimevodulesu.cz.
10.2. Bude-li mít organizá tor oprá vně né podezř ení na podvodné , nepoctivé nebo
nekalé jedná ní soutě ž ícího č i jiné osoby, která soutě ž ić ímu napomohla č i mohla
napomoci k vý hř e, nebo pokud k takové mu jedná ní dojde,mů ž e bý t soutě ž ící ze
soutě ž e bez náhrady vylouč en; to platí stejně i v př ípadě jiné ho jedná ní
soutě ž ícího č i jiné osoby, která soutě ž ícímu napomohla č i mohla napomoci k
vý hř e, jež je jinak v rozporu s pravidly soutě ž e č i podmínkami nebo s obecný mi
zá sadami poctivé soutě ž e a fair play. Rozhodnutí organizá tora nebo poř adatele o
vylouč ením ze soutě ž e je koneč né , bez mož nosti odvolá ní.
10.3. Organizá tor neruč í za jaké koliv technické problé my v souvislosti s ú č astí v
soutě ž i (př edevš ím za funkč nost internetu a elektronické sociá lní sítě Instagram)
ani za jedná ní tř etích osob na sociá lní síti Instagram č i jinde na Internetu.
10.4. Poř adatel ani organizá tor soutě ž e neruč í za ztrá tu, nedoruč ení, prodlení
nebo poš kození vý hry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).
10.5. Organizá tor ani poř adatel neodpovídá za ž ádné š kody způ sobené př ip
́ ravou
č i prová dě ním jaký chkoli soutě ž ních ú konů , ú č astí v soutě ž i ani vý hrami v soutě ž i
nebo v souvislosti s nimi.
10.6. Tato soutě ž není sponzorovaná , spravovaná nebo př idruž ená k síti
Instagram. Informace poskytnuté v rá mci soutě ž e neposkytuje soutě ž ić í

provozovateli sítě Instagram. Vš echny dotazy, komentá ř e nebo stížnosti musí bý t
smě ř ová ny organizá torovi, nikoliv provozovateli sítě Instagram.
10.7. V ostatním se soutě ž a vztahy mezi soutě ž ić ími a organizá torem a
poř adatelem ř ídí prá vním ř ádem Č eské republiky s vylouč ením kolizních norem
meziná rodního prá va soukromé ho.
10.8. Pořadatel má právo kdykoliv výše uvedené pravidla soutěže změnit.

V Hradci Králové dne 18. 4. 2019

