Pravidla „VIDEOSOUTĚŽE PRO KAŽDÉHO“
I.

Pořadatel soutěže

1: „Videosoutěž pro každého“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat zasláním videí na e-mailovou adresu
pořadatele – info@starezsport.cz a bude uveřejněna na facebookovém profilu –
www.facebook.com/sportujemevbrne.
2: Pořadatelem soutěže je společnost STAREZ – SPORT a.s., se sídlem Brno, Křídlovická 911/34, PSČ:
603 00, IČ: 26932211, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, - oddíl B.,
vložka 4174 (dále jen „organizátor“).
II. Termín a lokalizace
1: Soutěž probíhá od 10. 6. 2017 do 31. 8. 2017 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).
2: Soutěž probíhá na území České republiky.
III. Kategorie soutěže
1. Sportoviště STAREZ – SPORT, a.s. Video musí být z prostředí sportovních areálů –
Koupaliště Riviéra, Koupaliště Zábrdovice, Aquapark Kohoutovice, Městský plavecký stadion za
Lužánkami, Lázně Rašínova, Bazén Ponávka. Z videa musí být patrné, o který areál se jedná.
Zachyceny mohou být osoby, předměty, lidské aktivity z různých oblastí ve vodě nebo na
suchu.
IV. Podmínky účasti v soutěži
1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba bez omezení věku a profese. Soutěže se nemohou
účastnit zaměstnanci organizátora, třetí osoby spolupracující s pořadatelem na této soutěži a osoby
jim blízké.
2: Podmínkou účasti v soutěži je zaslání vyplněné přihlášky, která bude obsahovat osobní údaje –
jméno a příjmení autora, kontaktní adresu (e-mail), název videa a vyjádření o souhlasu s podmínkami
soutěže. Údaje o soutěžícím musí být pravdivé a odpovídat skutečnému stavu.
3: Do soutěže se přijímají videa zaslaná na e-mailovou adresu pořadatele – info@starezsport.cz nebo
zaslaná poštou na přenosném médiu na adresu: STAREZ – SPORT a.s., Křídlovická 911/34, PSČ: 603
00. Dále přijímáme videa zaslaná v podobě linku (odkazu z vlastního kanálu youtube).
Každý soutěžící může zaslat max. 1 video. Video musí splňovat technické parametry:
 Video musí být v délce 20s – 60s
 Video musí být ve formátu mp4, wmv, avi
 Video musí být natočeno na některém z našich areálů
4: Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže přihlásit pouze jednou.
5: Video nesmí:
a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně
přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo
práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky
nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
g) obsahovat skrytou reklamu;
h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek
splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.
STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ: 269 32 211, DIČ: CZ26932211, Tel: 533 033 830, Str. 1

6: Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplné nebo jinak vadné soutěžní video, mající za následek
nemožnost použití soutěžního videa pro účely soutěže.
7: Soutěžící se zavazuje nahrát pouze soutěžní video, jehož je autorem nebo ke kterým má od autora
a všech osob na videu zobrazených souhlas s užitím v rámci této soutěže v potřebném rozsahu. V
případě porušení této povinnosti je soutěžící povinen nahradit pořadateli škodu vzniklou v důsledku
jednání soutěžícího.
8: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní video, které nesplňuje podmínky stanovené v těchto
Pravidlech (tj. zejména v odstavci 5 až 7 tohoto článku) nezařadit do soutěže kdykoli po dobu trvání
soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

V. Odměny a výhry v soutěži
1: Výhry v soutěži jsou následující:


každé z 5 vítězných videí získá čipové hodinky v hodnotě 1 000,- Kč na všechna naše
střediska.

VI. Způsob vyhodnocení soutěže – odborná porota
Mgr. Martin Mikš, ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a.s.
Mgr. Michaela Radimská, PR a marketing ve společnosti STAREZ – SPORT, a.s.
David Sedláček, grafik společnosti STAREZ – SPORT, a.s.
Sabina Himmerová, marketing, správce webu a facebooku společnosti STAREZ – SPORT, a.s.
Porota vybere po ukončení soutěže dne 8. 9. 2017 výherní videa na základě posouzení splnění
podmínek pro soutěžní videa. Rozhodujícím kritériem pro určení vítězných soutěžních videí je
výjimečnost, originalita a přínosnost daného soutěžního příspěvku.
VII. Způsob zveřejnění videí
Nejzdařilejší videa a informace o výsledcích soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách
všech sportovišť společnosti STAREZ – SPORT, a.s. a na FB a youtube profilu pořadatele soutěže.

VIII. Právní ujednání
1: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích
Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla a ve
výjimečných případech soutěž i zrušit.
2: Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat
soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.
3: Účastí v této soutěži dle článku IV. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas v souladu se
zákonem č. 101/2000 SB., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním
osobních údajů k účelu vyhodnocení soutěže a zveřejnění svého jména na webových stránkách a FB
stránkách pořadatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Současně uděluje tímto souhlas k zpracování
osobních údajů pro další marketingové účely pořadatele soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale
je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži.
4: Soutěžící se zavazuje, že účastí v soutěži dle těchto pravidel neporušil práva třetích osob, která
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv
průmyslového vlastnictví. Za případně porušení této povinnosti je vůči takovým třetím osobám
odpovědný výhradně soutěžící.
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5: Soutěžící vyplněním přihlášky do soutěže poskytuje pořadateli nevýhradní právo k užití videí podle
autorského zákona, a to k účelům propagace pořadatele, a to po celou dobu trvání majetkových práv
pro všechny způsoby užití. Soutěžící dále uděluje souhlas ve smyslu § 11 odst. 3 autorského zákona
k jakýmkoli změnám a jiným zásahům do videí osobami určenými pořadatelem.
VII. Závěrečná ustanovení
1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi
uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou
považována v rámci soutěže za jediná úplná.
2: Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími
Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je
důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
3: Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na FB stránce soutěže a
zároveň zveřejněna na webových stránkách www.rivec.cz nebo www.koupaliste-zabrdovice.cz
4: V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu
společnosti STAREZ – SPORT, a.s. https://www.facebook.com/sportujemevbrne
5: Vítězná videa budou zveřejněna také na našem youtube kanále Sportujeme v Brně.
V Brně dne 10. 6. 2017
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