ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „ARTEFIN NFT VÝZVA“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „ARTEFIN NFT VÝZVA“
(dále také jako „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje
pravidla Soutěže.
Pořadatelem Soutěže je společnost ARTEFIN CONSULTING s.r.o., se sídlem U hranic
3419/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 09183841, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 332219 (dále jako „Pořadatel“).
1.

Soutěž a soutěžící

1.1

Termín konání Soutěže: Soutěž se uskuteční v termínu od 20. 5. 2022 do 9. 9. 2022,
přičemž do Soutěže je možné se registrovat od 20. 5. 2022 do 20. 6. 2022 včetně (dále
také jako „Lhůta k registraci“), a to v souladu s těmito pravidly.

1.2

Soutěžící. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, která splní pravidla Soutěže
(dále také jako „Soutěžící“). Soutěžící, který je mladší 18 let a/nebo není plně
svéprávný, přihlášením do Soutěže v souladu s těmito pravidly prohlašuje, že získal
souhlas svého zákonného zástupce s účastí v Soutěži a současně, že takový Soutěžící
i jeho zákonný zástupce tato pravidla četli, plně jim porozuměli a jsou zcela srozuměni
s právy a povinnostmi plynoucími Soutěžícímu z účasti na Soutěži. Soutěžící musí
splňovat podmínky uvedené v čl. 1.3 pravidel ve vztahu k zakázaným jurisdikcím.

1.3

Zakázané jurisdikce. Soutěžící prohlašuje, že není občanem nebo rezidentem ve:
Spojených státech amerických (USA), včetně Portorika (PRI), Panenských ostrovů
(VIR) a dalších území v držení Spojených států amerických; Kanadě (CAN),
Singapurské republice (SGP), Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky
Hongkongu (HKG), Čínské lidové republice (CHN), Japonsku (JPN), Thajském
království (THA), Afghánistánu (AFG), Albánii (ABL), Bahamách (BHS), Barbadosu
(BRB), Botswany (BWA), Burkiny Faso (BFA), Filipínách (PHL), Ghany (GHA), Haiti
(HTI), Iráku (IRQ), Íránu (IRN), Jamajky (JAM), Jemenu (YEM), Jižního Súdánu (SSD),
Jordánska (JOR), Kajmanských ostrovů (CYM), Kambodži (KHM), Mali (MLI), Maltě
(MLT), Maroku (MAR), Mauriciu (MUS), Myanmaru (MMR), Nikaragui (NIC), Pákistánu
(PAK), Panamě (PAN), Senegalu (SEN), Severní Korey (PRK), Sýrie (SYR), Trinidadu
a Tobaga (TTO), Turecka (TUR), Uganda (UGA), Vanuatu (VUT), Zimbabwe (ZWE),
jakož i každého dalšího státu, ve kterém by bylo vyplacení výhry v CLO, držení nebo
vlastnictví CLO protiprávní.

1.4

Přihlášení do soutěže. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že:
a)

ve Lhůtě k registraci navštíví webové stránky https://soutez.artefin.cz (dále také
jako „Soutěžní web“), kde je umístěn registrační formulář do Soutěže;

b)

zaregistruje se, a to tím způsobem, že do registračního formuláře umístěného na
Soutěžním webu:
i.

uvede své jméno a příjmení;

ii.

uvede zemi, jejímž je státním občanem;

iii.

uvede svou platnou e-mailovou adresu;
1/9

c)

iv.

nahraje svůj životopis ve formátu PDF;

v.

uvede název soutěžního projektu;

vi.

uvede krátký popis soutěžního projektu;

vii.

nahraje detailní popis soutěžního projektu ve formátu PDF;

viii.

nahraje soutěžní projekt, a to v některém z následujících formátů: ZIP,
JPG, PNG, GIF, MP4, AVI;

ix.

potvrdí souhlas s pravidly této soutěže včetně zpracování osobních údajů
a poskytnutí licence v rozsahu stanoveném těmito pravidly dle čl. 4 těchto
pravidel,

pomocí funkčnosti Soutěžního webu, konkrétně kliknutím na ikonu s nápisem
„ODESLAT PŘIHLÁŠKU“, odešle registrační formulář společně se soutěžním
projektem Pořadateli a tím se do Soutěže zaregistruje (dále také jako
„Registrace“).

1.5

Vyloučené soutěžní projekty. Do Soutěže nebudou zařazeni, resp. registrování
Soutěžící, kteří provedou Registraci mimo Lhůtu k registraci nebo jejichž soutěžní
projekty budou vytvořené na základě jednání v rozporu s těmito pravidly Soutěže, či
jejichž soutěžní projekty budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem
porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského
soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými platnými
a účinnými právními předpisy. Soutěžící Registrovaní se soutěžními projekty
vytvořenými či registrovanými nebo jinak poskytnutými v rozporu s těmito pravidly či
soutěžními projekty těmto pravidlům odporující jakýmkoliv způsobem, budou
Pořadatelem ze Soutěže vyřazeni bez uvedení důvodu a poskytnutí jakékoli náhrady.

1.6

Omezení účasti. Soutěžící se může Soutěže účastnit maximálně třikrát, tedy může
pouze třikrát v souladu s těmito pravidly vyplnit registrační formulář, vložit do
registračního formuláře maximálně 1 soutěžní projekt, odeslat jej, a tak se Registrovat
do Soutěže. Soutěžící s více než třemi Registracemi budou Pořadatelem ze Soutěže
vyřazeni bez uvedení důvodu a poskytnutí jakékoli náhrady.

2.

Harmonogram soutěže, určení výherců a výhry v soutěži

2.1

Vyhlášení nejlepších soutěžních projektů. Dne 30. 6. 2022 po uplynutí Lhůty
k registraci bude odbornou porotou složenou ze zástupců Pořadatele a odborníků na
poli umění vybráno:

2.2

a)

10 nejlepších soutěžních projektů, které bude mít Pořadatel zájem zařadit do NFT
kolekce „Artweek NFT Collection 2022“, a které bude mít zájem jako NFT nabízet
prostřednictvím vlastního NFT marketplace;

b)

nejlepší soutěžní projekty, které postoupí do soutěže o cenu diváků.

Realizace NFT. Ode dne vyhlášení nejlepších soutěžních projektů budou mít Soutěžící,
jejichž soutěžní projekt byl vybrán odbornou porotou v souladu s čl. 2.1 těchto pravidel,
čas na realizaci NFT dle svého soutěžního projektu, a to nejpozději do 15. 8. 2022
včetně. V odůvodněných případech a na základě výhradního uvážení Pořadatele může
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Pořadatel nebo jím určená třetí osoba poskytnout Soutěžícímu asistenci, součinnost či
technickou podporu při realizaci NFT dle soutěžního projektu.
2.3

Soutěž o cenu diváků. Dne 20. 8. 2022 bude spuštěno veřejné hlasování v rámci
soutěže o cenu diváků, které potrvá do 8. 9. 2022 včetně. Hlasování se bude řídit
podmínkami pro hlasování určenými ze strany Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo
veřejné hlasování diváků kdykoli pozastavit, či zneplatnit některé hlasy, a to zejména
v případech, kdy dojde k porušení či obcházení pravidel pro hlasování, které by mohlo
negativně ovlivnit výsledek Soutěže a spravedlivý výběr výherce soutěže o cenu diváků
v duchu pravidel fair-play.

2.4

Vyhlášení výsledků. Dne 9. 9. 2022 dojde k vyhlášení výsledků Soutěže a budou
vyhlášeni:
a)

b)

výherci soutěže o cenu odborné poroty, přičemž:
i.

výhercem 1. místa v soutěži o cenu odborné poroty se stane celkem
1 Soutěžící, který splní veškeré podmínky vyžadované těmito pravidly,
a zároveň jím zaslaný soutěžní projekt bude odbornou porotou vybrán jako
vítězný soutěžní projekt na 1. místě;

ii.

výhercem 2. místa v soutěži o cenu odborné poroty se stane celkem
1 Soutěžící, který splní veškeré podmínky vyžadované těmito pravidly,
a zároveň jím zaslaný soutěžní projekt bude odbornou porotou vybrán jako
vítězný soutěžní projekt na 2. místě;

iii.

výhercem 3. místa v soutěži o cenu odborné poroty se stane celkem
1 Soutěžící, který splní veškeré podmínky vyžadované těmito pravidly,
a zároveň jím zaslaný soutěžní projekt bude odbornou porotou vybrán jako
vítězný soutěžní projekt na 3. místě;

výherci soutěže o cenu diváků, přičemž:
i.

výhercem 1. místa v soutěži o cenu diváků se stane celkem 1 Soutěžící,
který splní veškeré podmínky vyžadované těmito pravidly, a zároveň jím
zaslaný soutěžní projekt získá 1. nejvyšší počet platných hlasů v rámci
veřejného hlasování, a to při dodržení a aplikaci pravidel pro hlasování
stanovených Pořadatelem;

ii.

výhercem 2. místa v soutěži o cenu diváků se stane celkem 1 Soutěžící,
který splní veškeré podmínky vyžadované těmito pravidly, a zároveň jím
zaslaný soutěžní projekt získá 2. nejvyšší počet platných hlasů v rámci
veřejného hlasování, a to při dodržení a aplikaci pravidel pro hlasování
stanovených Pořadatelem;

iii.

výhercem 3. místa v soutěži o cenu diváků se stane celkem 1 Soutěžící,
který splní veškeré podmínky vyžadované těmito pravidly, a zároveň jím
zaslaný soutěžní projekt získá 3. nejvyšší počet platných hlasů v rámci
veřejného hlasování, a to při dodržení a aplikaci pravidel pro hlasování
stanovených Pořadatelem.
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2.5

Rozhodování odborné poroty. Odborná porota bude rozhodovat na základě vlastního
uvážení s přihlédnutím k uměleckému uchopení soutěžního projektu. jakékoli
rozhodnutí odborné poroty je konečné a bez možnosti odvolání.

2.6

Výhry. Soutěžící, kteří se s konečnou platností stanou výherci ve smyslu čl. 2.4 těchto
pravidel a současně nebudou vyloučeni ze Soutěže a/nebo z umístění v Soutěži ve
smyslu těchto pravidel získají následující výhry:

2.7

a)

Soutěžící, který se umístí jako 1. v pořadí v soutěži o cenu odborné poroty dle
čl. 2.4a)i. získá Callisto Network Coin, což je nativní kryptoměna sítě Callisto
Network (dále také jako „CLO“) v hodnotě 150.000 Kč ke dni vyhlášení výsledků
soutěže;

b)

Soutěžící, který se umístí jako 2. v pořadí v soutěži o cenu odborné poroty dle
čl. 2.4a)ii. získá CLO v hodnotě 75.000 Kč ke dni vyhlášení výsledků soutěže;

c)

Soutěžící, který se umístí jako 3. v pořadí v soutěži o cenu odborné poroty dle
čl. 2.4a)iii. získá CLO v hodnotě 35.000 Kč ke dni vyhlášení výsledků soutěže;

d)

Soutěžící, který se umístí jako 1. v pořadí v soutěži o cenu diváků dle čl. 2.4b)i.
získá CLO v hodnotě 100.000 Kč ke dni vyhlášení výsledků soutěže

e)

Soutěžící, který se umístí jako 2. v pořadí v soutěži o cenu diváků dle čl. 2.4b)ii.
získá CLO v hodnotě 50.000 Kč ke dni vyhlášení výsledků soutěže;

f)

Soutěžící, který se umístí jako 3. v pořadí v soutěži o cenu diváků dle čl. 2.4b)iii.
získá CLO v hodnotě 25.000 Kč ke dni vyhlášení výsledků soutěže;

g)

Soutěžícím, jejichž soutěžní projekty budou vybrány mezi 10 nejlepších
soutěžních projektů ve smyslu čl. 2.1a) těchto pravidel a Soutěžícímu který se
stal výhercem 1. místa v soutěži o cenu diváků ve smyslu čl. 2.4b)i. těchto
pravidel, bude umožněno uzavřít s Provozovatelem smlouvu ve smyslu čl. 2.7
těchto pravidel a na základě této smlouvy dále prodávat NFT vytvořené na
základě svého soutěžního projektu prostřednictvím marketplace pořadatele.

Prodej NFT a smlouva s Pořadatelem. Bude-li soutěžní projekt Soutěžícího vybrán
mezi 10 nejlepšími soutěžními projekty ve smyslu čl. 2.1a) těchto pravidel a/nebo
stane-li se Soutěžící výhercem 1. místa v soutěži o cenu diváků ve smyslu čl. 2.4b)i.
těchto pravidel a Soutěžícímu bude umožněno jeho soutěžní projekt prodávat
prostřednictvím NFT marketplace Pořadatele jako NFT, bude nutným předpokladem
pro umožnění a zajištění takového prodeje, aby mezi Soutěžícím a Pořadatelem došlo
k uzavření příslušného smluvního vztahu, na základě kterého Pořadatel pro
Soutěžícího zajistí prodej jeho soutěžního projektu jako NFT, a to na NFT marketplace
Pořadatele. Soutěžící se zavazuje, že kdykoli v průběhu Soutěže na vyzvání
Pořadatele s Pořadatelem uzavře smlouvu o vydání a distribuci NFT ve zněním
předloženém mu ze strany Pořadatele, v níž se Pořadatel zaváže, že Soutěžícímu na
základě obchodního zastoupení umožní prodávat soutěžní projekt ve formě NFT na
marketplace Pořadatele a Soutěžící se zaváže na marketplace Pořadatele za předem
určených podmínek a po stanovenou dobu soutěžní projekt ve formě NFT prodávat
a platit za to Pořadateli odměnu počítanou z každého prvního a dalšího prodeje
příslušného NFT. Soutěžící, který se umístí jako 1. v pořadí v soutěži o cenu odborné
poroty dle čl. 2.4a)i. bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerý výnos Soutěžícího
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z prodeje soutěžního projektu jako NFT ve třídě original, a to v rámci dražby, bude
věnován na dobročinné účely.
2.8

Nakládání s CLO. Soutěžící je obeznámen s fungováním virtuálních peněženek
a fungováním transakcí na jejichž principu dochází k převodu CLO a v případě výhry
CLO v soutěži se zavazuje poskytnout Pořadateli veškerou součinnost nebytnou pro
vyplacení výhry v CLO.

2.9

Účast na slavnostním předání výher. Soutěžící, který se stane jakýmkoli výhercem
v souladu s těmito pravidly se zavazuje převzít výhru v místě a čase dle pokynů
Pořadatele.

2.10

Vyřazení Soutěžícího. Odmítne-li Soutěžící z jakéhokoli důvodu
a)

uzavřít smlouvu s pořadatelem ve smyslu čl. 2.7 těchto pravidel;

b)

poskytnout součinnost pro vyplacení výhry dle čl. 2.8 těchto pravidel;

c)

převzít výhru dle 2.9 těchto pravidel;

je Pořadatel oprávněn takového Soutěžícího vyřadit z umístění v Soutěži nebo ze
Soutěže, přičemž na místo Soutěžícího, který byl vyřazen z umístění v Soutěži či ze
Soutěže postupuje další Soutěžící v pořadí.
2.11

Vlastní posouzení a neposkytování daňového poradenství. Jakákoli částka, kterou
Soutěžící obdrží jako výhru v Soutěži, může být podle právního řádu, podle kterého se
řídí daňové povinnosti Soutěžícího, předmětem daně nebo poplatku. Soutěžící je
povinen si samostatně obstarat informace o řádném zdanění takového plnění.
Pořadatel neposkytuje daňové ani jiné odborné poradenství týkající se povahy plnění
přijatého v souvislosti s výhrou v Soutěži.

3.

Soutěžní projekt

3.1

Povaha soutěžního projektu. Soutěžní projekt nesmí porušovat jakékoliv platné
a účinné právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich
porušování. Soutěžní projekt nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem
chráněných zájmů třetích osob.

3.2

Nepovolený obsah soutěžního projektu. Do Soutěže nebudou zařazeny nebo z ní
budou vyřazeny zejména soutěžní projekty, resp. Soutěžící, kteří v rámci Registrace
nahrají takové soutěžní projekty, které dle posouzení a uvážení Pořadatele:
a)

nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly;

b)

odporují dobrým mravům;

c)

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

d)

obsahují nepřijatelný náboženský nebo politický podtext;

e)

mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
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f)

propagují nenávist, nesnášenlivost, násilí, krutost nebo cokoli jiného, co by mohlo
být důvodně považováno za nenávistný projev nebo jinak porušovat práva jiných
osob

g)

zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům Pořadatele či
partnera Soutěže.

3.3

Vyloučené soutěžní projekty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného
posouzení soutěžních projektů. Do Soutěže nebudou zařazeny soutěžní projekty, resp.
Soutěžící, kteří v rámci Registrace nahrají takové soutěžní projekty, jež nebudou, byť
jen okrajově či částečně, splňovat stanovené podmínky Soutěže anebo které podaly,
registrovaly, či jinak poskytly osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži. Pořadatel
má současně právo nezařadit do Soutěže nebo ze Soutěže vyřadit takové soutěžní
projekty, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu uložené právní
anebo smluvní povinnosti nebo jejichž šíření by bylo v rozporu se zájmy Pořadatele
nebo jím určené třetí strany.

3.4

Výhradnost práv Soutěžícího. Soutěžící zasláním soutěžního díla prohlašuje
a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti Pořadatele prokázat, a to
písemným čestným prohlášením, že soutěžní projekt představující autorské dílo jím
zařazený do Soutěže vytvořil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším
osobám práva k jeho užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; a že souhlasí se
zveřejněním soutěžního projektu představujícího autorské dílo v neomezeném rozsahu
podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že Soutěžící toto nesplní, je Pořadatel
oprávněn Soutěžícího a jeho soutěžní projekt bez náhrady a s konečnou platností
vyřadit ze soutěže.

4.

Licenční oprávnění

4.1

Licence. Zasláním soutěžního projektu do Soutěže Soutěžící uděluje Pořadateli
nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní projekt využívat
ke všem způsobům užití 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,
množstevní) po dobu 5 let od konce Soutěže. Pořadatel není povinen tuto licenci využít
a je oprávněn upravit soutěžní projekty pro své potřeby v souladu se zákonem
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také
jako „AZ“). Pokud je ve smyslu AZ 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 odesláním
soutěžního projektu do Soutěže s přiloženými osobními údaji. Pořadatel je oprávněn
tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí bez
dalšího souhlasu Soutěžícího. Soutěžící, účastí v Soutěži a odesláním soutěžního
projektu do Soutěže výslovně prohlašuje, že je autorem soutěžního projektu, a jako
takový je oprávněn 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, resp. újmy vzniklé v této souvislosti Pořadateli či jakékoli třetí osobě
a zavazuje se tyto škody, resp. újmy neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené
6/9

zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby
vznikla Pořadateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti
poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je Soutěžící povinen je
v plném rozsahu uhradit. Zároveň je Soutěžící povinen Pořadateli vrátit jakékoli plnění
poskytnuté v souvislosti se soutěží a zejména jakékoli ceny, které v rámci soutěže
obdržel.
4.2

Odpovědnost Soutěžícího. Soutěžící má plnou odpovědnost vůči třetím osobám
v souvislosti s poskytnutím soutěžního projektu a udělením licence, včetně nároků
třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných a účinných právních
předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož
i dalších právních předpisů. Každý Soutěžící svojí účastí zejména potvrzuje, že
soutěžní projekt zaslaný do Soutěže je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se
o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se Soutěžící zavazuje, že užitím
soutěžního projektu dle těchto pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob.
Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního projektu do Soutěže si
Soutěžící vypořádal sám na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde
najevo, že Soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či
osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen
Pořadateli nebo jakékoli dotčené osobě uhradit jakoukoli škodu v případě porušení
licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu v takovém případě
zaniká právo na příslušné výhry.

5.

Ochrana soukromí

5.1

Osobní údaje. K zajištění řádného fungování Soutěžního webu a pořádání Soutěže je
nezbytné, aby Pořadatel shromažďoval určité osobní údaje Soutěžícího a dále je
zpracovával. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Soutěžícího výhradně
v souladu s platnou a účinnou právní úpravou.

5.2

Podmínky ochrany soukromí. Detailní informace o tom, jaké osobní údaje Pořadatel
zpracovává a jak s nimi nakládá jsou uvedené v rámci podmínek ochrany soukromí,
které jsou dostupné skrze odpovídající sekci na Soutěžního webu.

5.3

Podoba, jméno. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn
užít v souladu s § 77 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jako „OZ“), bezplatně jím uvedené jméno a příjmení
a jeho podobu ve všech médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních
materiálech Pořadatele, a to v souvislosti s touto soutěží nebo jakoukoli marketingovou
aktivitou či propagací Pořadatele či partnera této Soutěže, a to po dobu 5 let ok konce
Soutěže.

5.4

Osobnostní práva. Jakékoli činnosti Soutěžícího v rámci Soutěže i jejich průběh mohou
být veřejně přenášeny živě i ze záznamu a Soutěžící tímto výslovně uděluje v souladu
s § 84 až § 90 OZ Pořadateli nebo jí určené třetí osobě právo zaznamenat v souvislosti
s jakoukoli činností Soutěžícího v souvislosti se Soutěží Soutěžícího projevy osobní
povahy (osobnostní atributy), tj. zejména, podobiznu, biografické údaje a zvukové,
obrazové a zvukově obrazové záznamy osoby Soutěžícího a další atributy jeho
osobnosti a tyto dále užít ať již v celku nebo v jakékoli upravené či zpracované podobě
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(dále také jako „Záznam“), přičemž Soutěžící dále uděluje Pořadateli nebo jím určené
třetí osobě výslovný souhlas a oprávnění k tomu, aby Záznam zpracoval, zejména pak
zkrátil, střihově seřadil, technicky korigoval, opatřil hudebním podkresem, doplnil
prostřihy s jinými prvky autorské i neautorské povahy, a to tak, jak vyžaduje záměr
dalšího zpracování Záznamu v souladu s tvůrčím záměrem Pořadatele nebo jím určené
třetí osoby. Soutěžící tímto rovněž uděluje Pořadateli nebo jím určené třetí osobě
časově neomezený souhlas s uveřejněním Záznamu či jeho jakýmkoli zpracováním
Pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou, přičemž Pořadatel je zejména oprávněn
Záznam užít nebo udělit oprávnění k jeho užití v televizi a filmu, periodických
a neperiodických publikacích, časopisech a jiném tisku, videonahrávkách, v síti internet
nebo v jiných médiích a k jakýmkoliv jiným podobným účelům. Soutěžící se současně
vzdává jakéhokoli práva kontrolovat či schvalovat Záznamy či média, se kterými nebo
v nichž může být Záznam použit. Soutěžící současně prohlašuje, že nebude po
Pořadateli požadovat žádnou finanční další odměnu či finanční kompenzaci
v souvislosti s touto skutečností, resp. v souvislosti s pořízením, zpracováním nebo
jakýmkoli užitím Záznamu a bere v potaz, že Záznam může být umístěn
v souladu s tímto čl. 5.3 pravidel na síti internet, kde bude volně veřejně dostupný
a může být kýmkoli shlédnut a/nebo stáhnut, resp. uložen. Práva dle tohoto čl. 5.3
pravidel uděluje Soutěžící na dobu 5 let od konce Soutěže. Odvolá-li Soutěžící jakýkoli
souhlas dle tohoto čl. 5.3 pravidel, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo
jiný rozumný důvod, je Soutěžící povinen nahradit Pořadateli veškerou z toho vzniklou
škodu.
6.

Společná ustanovení pravidel

6.1

Rozhodování o Soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout
o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž
kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke
změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno
na Soutěžním webu.

6.2

Výsledky a výhry. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel
si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry
nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány
v souladu s těmito pravidly. Výhry, které nebylo možné přidělit konkrétnímu výherci,
propadají ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout jejich dalším užití.

6.3

Součinnost. Soutěžícímu, který vyhraje jakoukoli výhru v Soutěži, avšak neposkytne
Pořadateli řádně a včas veškerou nezbytnou součinnost, např. odmítne uzavřít
smlouvu s Pořadatelem, neposkytne pořadateli adresu virtuální peněženky apod.,
výhra bez náhrady propadá ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit
dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle rozhodnutí odborné poroty, popř. ji užít k jiným
marketingovým účelům.

6.4

Podvodné jednání. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže Soutěžícího,
u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoli podvodného či
nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.
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6.5

Forma výher. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry,
jakož i vymáhání účasti v Soutěži či výher právní cestou, není možná. Pořadatel tímto
není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
Pořadatele, než jsou plnění uvedená v těchto pravidlech a za podmínek zde
uvedených.

6.6

Vyloučení odpovědnosti Pořadatele. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli
škodu, kterou Soutěžící případně utrpí svou účastí v Soutěži nebo prostřednictvím
získané výhry. pořadatel rovněž není odpovědný za jakékoli technické problémy při
přenosu dat elektronickými prostředky či za výpadky či dočasnou nefunkčnost
Soutěžního webu.

6.7

Vyloučení některých osob. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele
a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 OZ.

6.8

Oddělitelnost. Stane-li se nebo bude-li shledáno některé ustanovení těchto pravidel
neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost,
nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení těchto pravidel. Pořadatel na
takovou skutečnost bude reagovat přiměřenou změnou těchto pravidel.

6.9

Účinnost. Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 17. 5. 2022
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