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Podrobná pravidla soutěže ROK SE STROMEM - zima 2015

1. Pořadatel soutěže

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., zakladatel programu JDĚTE VEN se sídlem Haštalská 17, 
Praha 1, 110 00, IČO: 64933873, Registrace: MV ČR, II/s-OS/1-29559/96-R jako provozovatel 
webových stránek www.jdeteven.cz (dále jen „Pořadatel“), pořádá v období od 1. prosince 2015 do 
31. prosince 2015 soutěž Rok se stromem - zima 2015 (dále jen  „soutěž“).

2. Princip soutěže

Do půlnoci 31.12. 2015 nám na emailovou adresu alice.jiraskova@terezanet.cz zašlete soutěžní 
fotografie ukázkových stránek vašeho deníku ROK SE STROMEM.

Povinný obsah zaslané ukázky deníku
• titulní strana deníku;
• fotografie nebo namalovaný obrázek vybraného stromu s popiskem;
• minimálně 4 zpracovaná témata z pracovního listu Rok se stromem;
• minimální rozsah ukázky deníku 2-3 stránky A5 (stránky mohou být oskenované nebo 

vyfocené);
• společně s ukázkou deníku nám do emailu připojte krátký příběh o tom, proč jste si strom 

vybrali.

Uzávěrka soutěže je o půlnoci 31.12. 2015.

3. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každý jednotlivec, který odešle fotografie ukázkových stránek deníku 
ROK SE STROMEM a splní podmínky definované v kapitole 2, a to emailem do 31.12.2015 na 
adresu alice.jiraskova@terezanet.cz

4. Určení výherců

Ze zaslaných ukázkových deníků vylosují zástupci pořadatele soutěže 3 výherce. Do soutěže 
budou zařazena jen ta díla, která respektují pravidla soutěže. Losování proběhne nejpozději 
4.1.2016.

5. Výhry pro soutěžící
Každý výherce obdrží nástěnný kalendář Energie v přírodě 2016, který do soutěže věnovala 
redakce časopisu NAŠE PŘÍRODA.

6. Vyhlášení vítězů
Výherci budou zveřejněni na webových stránkách programu JDĚTE VEN
www.jdeteven.cz, na faceboku JDĚTE VEN, kde budou také zveřejněny vybrané ukázky deníku. 
Výherce budou zároveň informováni o výhře e-mailem. Ke zveřejnění dojde nejdéle do pěti dnů od 
určení výherců. 

http://www.jdeteven.cz
http://jdeteven.cz/_files/games-files/11224433_muj-strom-pl-01.pdf
mailto:alice.jiraskova@terezanet.cz
http://www.jdeteven.cz
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Ostatní podmínky:

Každý soutěžící se může po dobu trvání této soutěže účastnit pouze jednou. Výhry nejsou spojeny 
s žádnou finanční odměnou. Organizátor si vyhrazuje konečné rozhodovací právo o tom, které 
fotografie do soutěže zařadí. 

Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:
- fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva 
jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu;
- osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek 
soutěže níže;
- veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za 
pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie 
uspokojeny.

Do soutěže nebudou zařazeny snímky, které:
- žádným způsobem nesouvisí s tématem soutěže;
- mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.)
- jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem;
- byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník 
soutěže;
- nevyhovují kvalitou nebo rozlišením;
- by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící s trvalým pobytem na území České nebo Slovenské 
republiky. Pro tuto soutěž platí i Obecná závěrečná ustanovení.

Obecná závěrečná ustanovení:

Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se soutěže zúčastní.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže 
nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou organizátorem vyloučeny.Ze soutěže jsou rovněž 
vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem 
stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena 
připadne dalšímu soutěžícím v pořadí.

Organizátor soutěže neodpovídá za jakékoli případné škody vzniklé výhercům v souvislosti s 
užíváním výher.Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či 
soutěž zkrátit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to v průběhu 
celého trvání soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových 
stránkách www.jdeteven.cz.

Pokud se ukáže, že se jakákoli osoba i přes uvedená pravidla stala výhercem v soutěži, např. v 
důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato výhra nebude 
předána tomuto soutěžícímu. Ze soutěže budou také vyloučeni účastníci, u nichž bude mít 
organizátor soutěže oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání jím 
samotným nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, 
případně jednání, které není fair play.
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Organizátor soutěže nenese odpovědnost za nedoručení výhry způsobené jinými subjekty či 
okolnostmi (např. nedoručením ze strany České pošty apod). Výhry budou rozeslány do 1 měsíce 
od vyhlášení výsledků soutěže. Výhry nejsou rozesílány doporučeně. Výherce bude o své výhře 
upozorněn emailem nebo bude zveřejněn na stránkách soutěže. Pokud nebude výhra výhercem 
převzata, jeho výhra propadá organizátorovi soutěže. Výhry nelze soudně vymáhat.

Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na organizátorovi, výhry není možné vymáhat 
právní cestou a účastník není oprávněn místo výher požadovat finanční plnění.

Předání výher soutěže může být uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži projevuje každý 
soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat 
jména, fotografie, obrazové či zvukové záznamy výherců a příp. osob zobrazených ve sdělovacích 
prostředcích a v propagačních materiálech organizátora a uveřejňovat je v médiích, v 
propagačních materiálech organizátora.

Soutěžícím zůstávající autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže. 
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat zaslané fotografie zdarma bez nároku autora na 
honorář pro potřeby prezentace a publicity soutěže a organizátora, a to ve všech materiálech s 
touto soutěží souvisejících. Soutěžící poskytuje organizátorovi neomezenou licenci k užití fotografií 
k propagaci.

Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si 
vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým 
účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže 
organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely 
organizátora a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii. Soutěžící souhlasí s 
publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez 
nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora  soutěže. Fotografie 
nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím 
stranám.

V případě pořádání výstavy budou autoři fotografií o přípravách výstavy informováni a bude 
dohodnut další postup. V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor, název a 
copyright.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas pořadateli soutěže a partnerovi se zpracováním 
osobních údajů (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) k činnostem, 
souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude organizace TEREZA, vzdělávací centrum, z,u. 
Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo 
být informován o způsobu zpracování osobních údajů. V případě, že se domnívá, že jsou jeho 
údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních 
údajů.

Kontakt:

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, podněty ke zlepšení týkající se soutěže neváhejte a 
kontaktujete nás na adrese: alice.jiraskova@terezanet.cz.

Důležité upozornění:

V případě, že výherce jakoukoli cenu nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v 
hotovosti.
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Přejeme hodně štěstí

Tým JDĚTE VEN

V Praze 25.10.2015

Organizátor soutěže:

TEREZA, vzdělávací centrum, z.u., Haštalská 17, Praha 1 110 00, IČO: 64933873, Registrace: MV 
ČR, II/s-OS/1-29559/96-R (dále jen „organizátor“)


