
Pravidla fotosoutěže DOD 2013 

Navštivte větrné elektrárny v rámci DOD 2013, vyfoťte se a vyhrajte hodnotné ceny! 

 

1. Organizátorem soutěže je Česká společnost pro větrnou energii, se sídlem Praha 1, 

Novotného lávka 200/5, PSČ: 116 68, IČ: 604 48 571. Soutěž se koná u příležitosti Dne 

otevřených dveří větrných elektráren, který proběhne v sobotu 15. 6. 2013 na vybraných 

lokalitách, jejichž seznam je zveřejněný na www.csve.cz a v propagačních materiálech 

akce (DOD 2013). Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na emailovou adresu 

sekretariat@csve.cz.  

 

2. Účastníkem soutěže může být jakákoli fyzická osoba, která zašle soutěžní 

fotografii/fotografie dle těchto pravidel. Z účasti jsou vyloučeni členové předsednictva 

ČSVE a osoby jim blízké, jakož i osoby podílející se na organizaci soutěže, včetně osob 

jim blízkých. 

 

3. Odesláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, 

souhlasí s nimi a zavazuje se tato pravidla dodržovat.  

 

4. Průběh soutěže: 

a) Soutěž probíhá od 15. 6. 2013 do 20. 6. 2013 výhradně prostřednictvím emailu 

organizátora – sekretariat@csve.cz. 

b) Účastník se vyfotí (se nechá vyfotit) u větrné elektrárny při návštěvě lokality v rámci 

DOD 2013 a fotografii společně s názvem navštívené a focené lokality zašle 

nejpozději do 20. 6. 2013 do 24:00 hod. emailem na adresu sekretariat@csve.cz - 

předmět „Soutěž DOD 2013“. Účastník uvede rovněž své jméno a příjmení. 

c) Hlavní cenu vyhrávají tři (3) účastníci, jejichž fotografie nejvíce zaujmou porotu 

složenou ze spolupracovníků organizátora, a to nápadem, stylem focení, uměleckým 

provedením a ztvárněním, mimořádně zdařilou fotografií apod. 

d) Všichni účastníci soutěže, kteří zašlou fotografii lokality navštívené v rámci DOD 

2013 (včetně názvu lokality), budou zařazeni do slosování, ze kterého budou 

vylosováni další tři (3) výherci, kteří obdrží další ceny. 

e) Navštíví-li účastník v rámci DOD 2013 více lokalit a zašle v rámci fotosoutěže 

fotografie z jednotlivých lokalit vždy s uvedením příslušné lokality v samostatných 

emailech, bude do slosování zařazen vícekrát. Každý účastník se tedy soutěže může 

účastnit vícekrát, vždy však pouze jednou s každou navštívenou lokalitou. 

f) Jména výherců a jejich fotografie budou zveřejněny nejpozději do 30. 6. 2013 na 

www.csve.cz. 

g) Výherci se budou moci o své výhry přihlásit nejpozději do 31. 7. 2013 na adrese 

sekretariat@csve.cz a domluvit se na způsobu převzetí či odeslání výhry. Organizátor 

si vyhrazuje právo odmítnout zaslání výhry do zahraničí. Organizátor není 

zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Nepřihlásí-li se výherce 

v uvedeném termínu nebo nebude-li možné výhry na uvedené kontaktní údaje doručit, 

nebo jestliže výhra nebude výhercem převzata a vrátí se na adresu organizátora, výhra 
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propadá bez náhrady ve prospěch organizátora, který je oprávněn s ní naložit dle svého 

vlastního uvážení. 

 

5. Požadavky na soutěžní fotografie: 

a) Soutěže je možné se účastnit pouze s fotografiemi, které zobrazují reálné větrné 

elektrárny nebo jejich části, a to z lokalit zapojených do DOD 2013. Seznam lokalit je 

uveden na webových stránkách organizátora www.csve.cz. Na fotografii musí být 

rovněž účastník soutěže. 

b) Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie, u nichž vzniknou 

důvodné pochybnosti o době pořízení, původu a autorství fotografie. Dále si 

organizátor vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie vulgární, hanlivé či někoho 

zesměšňující. 

c) Účastník soutěže odpovídá za to, že zasláním fotografie do soutěže a jejím případným 

zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména že nebude zasaženo do 

práv autorských třetích osob nebo do osobnostních práv osob na fotografii. 

 

6. Hlavní cena 

3x balíček obsahující outdoorový batoh, batoh, outdoorová svítilna, deštník, blok, 

sladkosti a drobné upomínkové předměty partnerů DOD 2013 

Další cena 

3x balíček obsahující puzzle (500 ks), DVD s multimediální show, blok, sladkosti a 

drobné upomínkové předměty partnerů DOD 2013 

 

7. Účastník uděluje zasláním fotografií do soutěže organizátorovi časově neomezenou 

bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to 

všemi zákonem dovolenými způsoby užití díla, zejména formou uveřejnění na webu 

organizátora, sociálních sítích (například  www.facebook.com), otištěním na tiskových a 

propagačních materiálech organizátora, a to včetně úpravy a zpracování fotografie nebo 

spojení s jinými díly. Účastí v soutěži rovněž každý účastník souhlasí s tím, že 

organizátor soutěže je oprávněn užít jména a případně podobizny výherců v materiálech 

vydávaných organizátorem, propagačních materiálech a materiálech zveřejněných na 

webu organizátora.  

 

8. Zpracování osobních údajů: Účastí v soutěži souhlasí účastník s použitím jím vyplněných 

osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa (dále jen údaje) a zařazením 

do databáze pořadatele pro účely vyhodnocení soutěže a kontaktování za účelem 

rozeslání výher, po skončení tohoto účelu budou osobní údaje bezpečně zlikvidovány. 

Účastník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může 

bezplatně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, že má právo přístupu k osobním 

údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, 

jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv organizátorem soutěže se 

může účastník na organizátora obrátit, případně zaslat podnět přímo na Úřad pro ochranu 

osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Účastí v soutěži účastník rovněž 
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souhlasí, že jeho údaje budou využity pro účely informování o soutěži a jejích výsledcích 

a pro propagační účely organizátora ve vazbě na soutěž. 

 

9. Další ustanovení 

a) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o 

sporných otázkách je vždy na organizátorovi soutěže. Při jakémkoliv porušení pravidel 

soutěže si organizátor vyhrazuje právo účastníka ze soutěže bez náhrady vyřadit. 

b) Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou je vyloučeno.  

c) Účastník není oprávněn místo výher požadovat finanční plnění. 

d) Organizátor nenese zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené v souvislosti s 

užíváním výhry. 

e) Organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat 

elektronickými prostředky. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s 

funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. 

f) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže. Organizátor si 

rovněž vyhrazuje právo výměny ceny nebo její části za jinou v ekvivalentní hodnotě. 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno 

písemně ve formě dodatku pravidel a zveřejněno na internetových stránkách 

organizátora www.csve.cz. Účinnost změny pravidel nastává okamžikem zveřejnění 

dle předchozí věty. 

 

10. Úplné znění pravidel je zveřejněno na webu České společnosti pro větrnou energii 

www.csve.cz. 
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