
Pravidla soutěže „Nafoťte větrnou elektrárnu“ 

 

1. Organizátorem soutěže je Česká společnost pro větrnou energii, se sídlem Praha 1, Novotného lávka 5, 

PSČ: 116 68, IČ: 604 48 571. Soutěž se koná u příležitosti Dne otevřených dveří větrných elektráren, který 

proběhne v sobotu 12. 6. 2010 na vybraných lokalitách, jejichž seznam je zveřejněný na www.csve.cz a 

v propagačních materiálech akce. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na emailovou adresu 

propagace@csve.cz.  

 

2. Účastníkem soutěže může být jakákoli fyzická osoba, která zašle soutěžní fotografii dle těchto pravidel. 

Každý účastník může soutěžit s více soutěžními fotografiemi. 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 20. 5. 2010 do 30. 6. 2010 výhradně na Facebooku organizátora. 

b) Účastník umístní na zeď Facebooku České společnosti pro větrnou energii fotografii nebo fotografie, se 

kterými chce soutěžit. 

c) Soutěžní fotografie hodnotí fanoušci Facebooku ČSVE. 

d) Autoři první 10 fotografií, které dostanou od fanoušků Facebooku ČSVE nejvíce kladných ohodnocení, 

bude odměněno. 

e) Výherci budou po skončení soutěže zveřejněni na zdi Facebooku ČSVE. 

f) Výherci se budou moci o své výhry přihlásit nejpozději do 31. 8. 2010 na adrese propagace@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. Za 

výhru není možné požadovat finanční náhradu. 

 

5. Požadavky na soutěžní fotografie: 

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

části. 

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

původu a autorství fotografie nebo fotografie, které s neetickým či vulgárním obsahem a fotografie, 

které by mohly být považovány za reklamu. 

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

porušena práva třetích osob, zejména že nebude zasaženo do práv autorských třetích osob nebo do 

osobnostních práv osob na fotografii. 

 

6. Ceny: 

1. místo: fotoaparát Olympus Mju 5000 + fotbalový míč 

2. místo: dárkový poukaz na sportovní zboží v hodnotě 2000,- Kč + fotbalový míč 

3. místo: dárkový poukaz na sportovní zboží v hodnotě 1000,- Kč + + fotbalový míč 

4.-6. místo: publikace „Větrná energie v České Republice“ + batoh  

7.-10. místo: publikace „Větrná energie v České Republice“ + malý model  VTE 
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7. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry právní cestou je vyloučeno. 

 

8. 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.  

 

9. Úplné znění pravidel je zveřejněno na webu České společnosti pro větrnou energii www.csve.cz a na 

facebooku ČSVE. 
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