KOMPLETNÍ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

„Soutěžte s IROP o Instax“
Všeobecná ustanovení
1.

Fotografickou soutěž „Soutěžte s IROP o Instax“ (dále jen „soutěž“) pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6,
110 15 Praha 1 (dále jen „pořadatel“). Organizátorem soutěže je Protech Production, s.r.o. Účelem soutěže je propagace IROP
a projektů podpořených z IROP.

2.

Soutěž probíhá od 1. 11. do 7. 12. 2018.

3.

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let s trvalým bydlištěm v České republice (dále jen ČR) a s platnou adresou pro doručování
na území ČR (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (např. převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.

4.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora a technického realizátora soutěže.

5.

V případě, že se výhercem stane osoba uvedená v bodu 4, cena se výherci neodevzdá a bude předána dalšímu soutěžícímu v pořadí.

6.

Společnost Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji, ani s ní žádným způsobem nesouvisí.

Princip soutěže

7.
Soutěž
probíhá na facebookové
ánka na výroční
konferenci
IROP stránce IROP.MMR (dále jen FB IROP).
8.

K účasti v soutěži se vyžaduje, aby účastník zaslal přes messenger facebookové stránky FB IROP fotografii realizovaného projektu

IROP, který byl umístěn v dopravních
reklamním nosiči 49x49cm v příměstské vlakové dopravě v období od 1. 11. do 28. 11. 2018. Současně musí
ínosy inteligentních
s fotografií zaslat jméno, příjmení a doručovací poštovní adresu. Výhercem se stává účastník, který zašle nejoriginálněji vyfocený
realizovaný projekt IROP, který získá nejvíce liků na FB stránce. Vyfocený projekt se musí shodovat s motivem projektu IROP
témů financovaných
z ESIF“
umístěným v reklamním nosiči
49x49cm v příměstské vlakové dopravě v době od 1. 11. do 28. 11. 2018. Soutěžící může vyfotit projekt
přímo v místě realizace nebo kreativně vyfotografovat projekt v reklamním nosiči v příměstské vlakové dopravě.

Soutěžící mohou
fotografie do soutěže zasílat v období od 1. 11. do 28. 11. 2018. Kreativnost a originalitu fotografií posoudí odborná
rgán Integrovaného regionálního
operačního
porota složená ze zástupců Pořadatele a Organizátora. Vybrané fotografie, budou uveřejněny v albu na stránkách FB IROP. Vítězem
mu (IROP) zve na výroční
konferenci,
která
se bude
budou fotografie, které získají nejvíce liků od 30. 11. do 7. 12. 2018. Autoři fotografií mohou své fotografie sdílet s ostatními uživateli
4. října 2018 v Ostravě.
FB a mohou tak získat více liků pro svoji fotografii.

onání:

9.

Hraje se o tři Fotoaparáty Fujifilm Instax Mini 8. Pořadatel vyhrazuje právo zaměnit značku a typ fotoaparátu za jiný, který bude mít
shodné nebo lepší technické parametry oproti výše uvedenému.

10.

Výherci soutěže a jejich vítězné snímky budou vždy uveřejněny na FB IROP.

TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 00
11. Aula
Do soutěže
nebudou
soutěžní fotografie obsahující lascivní, zesměšňující a urážlivé prvky, nebo fotografie nesouvisející se
a-Poruba, Nová
– místnost
NAzařazeny
2

soutěží. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu
s pravidly soutěže nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání), anebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude
zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či
nečitelně. V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový soutěžící
stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.

konání:

a 2018

12.

Svým zapojením do soutěže vyjadřuje soutěžící v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku souhlas
s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo
jeho projevu osobní povahy pořízených Organizátorem nebo Pořadatelem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací výherce
st je nezbytné se zaregistrovat
a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými
dnictvím webového formuláře
áří 2018, 16:00 hod. způsoby a s jejich následnou úpravou. Soutěžící uděluje tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však
k účelům výše uvedeným, a to na dobu 60 měsíců ode dne počátku doby konání soutěže.
13.

STRACE ZDE

Zapojením do soutěže soutěžící potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude
soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Zároveň v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679
vyjadřuje souhlas:
a) se zpracováním svých osobních údajů Pořadatelem a Organizátorem v rozsahu jméno, příjmení, adresa za účelem jejich
zpracování souvisejícího s účastí v soutěži.
b) se zpracováním osobních údajů za účelem marketingové podpory soutěže. Souhlas zahrnuje uvedení jména, příjmení
a podobizny ve formě tiskové zprávy, fotografie či audiovizuálního záznamu na internetových stránkách Pořadatele
a Organizátora a FB IROP.
Zároveň Soutěžící vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle výše uvedeného rozsahu v písm. b) pro další
marketingové účely Pořadatele a Organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.

nferenci je bezplatná. Počet účastníku je omezen. Registrujte se proto v případě
u co nejdříve.

14.

V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva

rence je přiblížit odborné veřejnosti
a zástupcům samosprávy vybrané aktuální trendy v oblasti
soukromého.
h dopravních systémů nejen ve městech a předat zkušenosti z realizace konkrétních projektů dopravní
udržitelné dopravy podpořených
nejen
z IROP.
15.

Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.

www.irop.mmr.cz
facebook.com/irop.mmr

