Pravidla „VIDEOSOUTĚŽE PRO KAŽDÉHO“
I. Pořadatel soutěže
1: „Videosoutěž pro každého“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat vložením videa do komentáře k soutěžnímu příspěvku 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 15. 6. 2017 do 31. 8. 2017 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).
III. Podmínky účasti v soutěži
1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba bez omezení věku a profese, která splní pravidla a podmínky soutěže, to znamená, že natočí video, které ukazuje, jak se baví v létě. Toto video vloží do komentáře k soutěžní-mu příspěvku na facebookovém profilu Sportujeme v
Brně. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
2: Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže přihlásit pouze jednou.
3: Video nesmí:
a) být v rozporu s mravními a platnými právními předpisy na území České republiky;
b) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele.
c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah
d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob
Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.
Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími Pravidly. Jakékoliv porušení nebo obcházení těchto
Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
IV. Způsob vyhodnocení soutěže a odměny
Soutěž bude vyhodnocena odbornou porotou složenou ze zaměstnanců společnosti STAREZ - SPORT, a.s. Každé z 5 vítězných videí získá čipové hodinky v hodnotě 1 000,- Kč na všechna naše střediska.
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 sou-těžního příspěvku.
V. Předání výhry
Zveřejněný výherce nás musí kontaktovat prostřednictvím výherního facebookového profilu a přes něj nám zaslat zprávu pro ověření identifikace výherce. Poté ho budeme kontaktovat, abychom s ní/ním dohodli detaily předání výhry. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící
svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími Pravidly. Jakékoliv porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich
zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
VI. 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 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. Facebook není organizátorem soutěže.
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.
V Brně dne 1. 8. 2017
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