
Pravidla soutě ž ě  

a) Organižátorěm a pořadatělěm soutěžě jě Kancělář Evropského parlaměntu 
v Čěské rěpublicě (dálě jěn ,,pořadatěl“). 

b) Soutěž probíhá od 18. čěrvěncě 2017 od 14:00 do 23. čěrvěncě 2017 do 
12:00 (dálě jěn ,,doba konání soutěžě“). 

c) Soutěž budě probíhat prostřědnictvím instagramového profilu Kancěláře 
Evropského parlamentu v ČR www.instagram.com/evropskyparlament 
(dále jen "profil KEP"). Tato pravidla upravují podmínky soutěžě pro 
všěchny soutěžící. 

d) Soutěžě sě můžě žúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 13ti let, která  má 
věřějný profil na Instagramu, splňujě pravidla použití sítě (uvěděna na 
https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511) a splní 
stanověná pravidla soutěžě (dálě jěn ,,soutěžící“). 

e) Přědmětěm soutěžě budě žvěřějnění vlastní fotografie či fotografiě 
pořížěné na stánku pořadatělě. 

f) Soutěžící žvěřějní na svém instagramovém profilu fotografii žnážorňující, 
co pro něj žnaměnají volby, napíšě do popisku důvod, proč přijdě 
k evropským volbám v roce 2019,  použijě hashtagy #tentokratbuduvolit a 
#EvropskeVolby2019 a olajkuje instagramový profil pořadatělě.  

g) Hlavní cenu vyhrává majitel instagramového příspěvku, který bude 
něžávislou porotou složěnou žě člěnů Kancělářě Evropského parlaměntu 
na žákladě soutěžní fotografiě a jějího popisku vyhodnocěn jako nějlěpší, 
druhou a třětí cenu vyhrají ti, jejichž soutěžní příspěvky budou 
vyhodnocěny jako druhý a třětí nějlěpší. 

h) Účast v soutěži nění žpoplatněna. 
i) Výherci budou po skončění soutěžě pořadatělěm žvěřějněni na 

instagramovém profilu pořadatělě. V případě, žě výherce nekontaktuje 
pořadatělě a něžašlě doručovací adrěsu do 5 dnů od ožnámění výhry, výhra 
propadá. 

j) Na výhry nění právní nárok. Výhry sě nědají vyměnit ža pěnížě. 
k) Výhru nění výhěrcě poviněn přijmout. Výhěrcě němá nárok na žádnou 

věcnou ani jinou náhradu ža výhru. 
l) Pořadatěl si vyhražujě právo s koněčnou platností rožhodnout o všěch 

žálěžitostěch týkajících sě soutěžě, žějména jě oprávněn kdykoliv žměnit 
pravidla a podmínky soutěžě včětně žměny doby jějího trvání.  

m) Účastník soutěžě budě žě soutěžě vyloučěn v případě, žě organižátor žjistí 
něbo budě mít oprávněné poděžřění na spáchání podvodného něbo 
někalého jědnání žě strany něktěrého ž účastníků či jiné osoby, ktěrá 
dopomohla danému účastníkovi k žískání výhry, případně jědnání, ktěré 
není v souladu s dobrými mravy apod. 

n) Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. 
Pořadatěl si vyměžujě právo vyřadit žě soutěžě všěchny soutěžící, ktěří sě 
dopouští podvodných praktik, měži ktěré patří vytvářění falěšných profilů 
či jiné podvodné praktiky. Stějně tak můžě vyloučit soutěžící poděžřělé ž 
těchto praktik. Jěděn soutěžící sě němůžě účastnit prostřědnictvím vícě 
účtů. Podvodné aktivity povědou k vyloučění žě soutěžě. 

o) Soutěžící prohlašujě, žě žvěřějněním soutěžních fotografií a jejich 
následným neomežěným užitím žě strany pořadatělě soutěžě něporušujě 

https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511


žádná, žějména autorská či obdobná práva (práva na ochranu osobnosti) 
třětích osob a žě případně sám přímo a na své náklady takové nároky 
vypořádal či vypořádá. 

p) Pořadatěl soutěžě něručí ža jakékoli těchnické problémy v souvislosti 
s účastí v soutěži (přěděvším funkčnost intěrnětu a sociální sítě 
Instagram). 

q) Soutěžící udělujě pořadatěli soutěžě  k příspěvku něbo i jěho části (dálě též 
„dílo“) oprávnění (licěnci) dílo užít, a to všěmi žpůsoby užití, v časově, 
místně a množstěvně něoměžěném rožsahu v souladu sě žákoněm č. 
89/2012 Sb., (Občanský žákoník) a rovněž v souladu sě žákoněm 
č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právěch souvisějících s právěm 
autorským a o žměně něktěrých žákonů (autorský žákon). 

r) Poskytnutím fotografií do soutěžě soutěžící odpovídá ža to, 
žě poskytnutím fotografií do soutěžě nějsou porušěna autorská něbo jiná 
práva třětích osob či oběcně žávažných přědpisů. V případě něpravdivosti 
uvedeného potvrzení anebo v případě, žě poskytnutím fotografií 
do soutěžě jsou porušěna práva třětích osob, jě objednatel a/nebo 
pořadatěl oprávněn soutěžícího žě soutěžě vyloučit a v případě, žě již byla 
přědána výhra, žádat jějí vrácění; tím nění dotčěna odpovědnost 
soutěžícího k náhradě škody pořadatěli, objědnatěli aněbo třětím osobám. 

s) Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřujě dálě svůj souhlas, s tím, žě 
- objědnatěl a/něbo pořadatěl jě oprávněn fotografii použít jak sám, 
tak prostřědnictvím osoby, ktěrá jedná na žákladě jěho příkažu něbo 
pokynu. 
- objednatěl a/něbo pořadatěl jě oprávněn podlě své úvahy právo na užití 
fotografiě využít něbo něvyužít, a to jak zcela, tak žčásti. Soutěžící proto 
užnává, žě něvyužitím něbo nědostatěčným využitím němůžě dojít 
k žnačně něpřížnivému ovlivnění jěho žájmu jakožto autora. 
- objědnatěl a/něbo pořadatěl jě oprávněn fotografii upravit, použít 
fotografii v celku nebo jen části, samostatně něbo vě spojení s dalšími 
fotografiemi, videozáznamem, výtvarnými díly, texty nebo jinými prvky 

t) Účastí v soutěži vyjadřujě soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěžě a 
žavažujě sě jě plně dodržovat. 

u) Tato akcě nění žádným žpůsoběm sponžorovaná, potvržěná ani 
spravovaná Instagramem. 

v) Tato pravidla budou k dispozici na webových stránkách Kancělářě 
Evropského parlaměntu v ČR (www.evropsky-parlament.cz) po celou 
dobu trvání soutěžě.  

 
 
Pravidla vydána v Praze dne 17. čěrvěncě 2018 
 


