PRAVIDLA soutěže k Týdnu lesů: Staň se lesníkem a vyhraj!

1. Pořadatelem soutěže je Nadace dřevo pro život, IČ 27363589 se sídlem U Uranie 954/18,
Praha 7, PSČ 170 00, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl N, č. vložky 564, v rámci akce Týden lesů 2017
2. Soutěž je určena pro žáky základních škol České republiky, kteří se zúčastní Týdne lesů.
3. Soutěž bude probíhat v období 1.–31. května 2017. V tomto období mají soutěžící
možnost průběžně zasílat fotografie/videa na soutěžní téma „Staň se lesníkem!“.

4. Soutěžícími mohou být jednotlivci i skupiny.
5. Soutěží se ve 2 kategoriích dle věku soutěžícího:
A) kategorie „1. stupeň ZŠ“,
B) kategorie „2. stupeň ZŠ“.
6. Soutěžní téma: Staň se lesníkem!
7. Počet snímků zaslaných do soutěže je omezen na max. 1 snímek/video na 1
soutěžícího/soutěžící skupinu.
8. Soutěžní fotky nebo videa, která ztvárňují soutěžní téma a na kterých je vidět soutěžící (1 a
více osob) zasílejte na adresu tydenlesu@drevoprozivot.cz.
Do e-mailu je třeba vložit:
a. fotku, nebo video, které ztvárňují soutěžní téma a zobrazují soutěžící,
b. jméno soutěžícího/soutěžících,
c. místo, kde byla fotka/video pořízeny,
d. školu a třídu soutěžícího/soutěžících.
9. Hlasování na Facebooku: Soutěžní fotka, nebo video bude v květnu zveřejněno na
Facebooku Lesní pedagogiky (www.facebook.com/lesnipedagogika). Pro fotky a videa bude
možné hlasovat kliknutím na „to se mi líbí“ u soutěžní fotky/videa, neboli na „lajk“.
10. Výběr vítězů: V soutěži budou oceněni 3 vítězové tímto způsobem: v každé kategorii
vyhraje 1 soutěžící nebo skupina, který získá nejvíc „lajků“. Třetího vítěze vybere
porota podle svého uvážení napříč kategoriemi, nehledě na počty „lajků“. Vítězové
budou kontaktováni e-mailem a budou zveřejněni na Facebooku Lesní pedagogiky v první
polovině června 2017.
11. Ceny pro vítěze
A) vítěz kategorie „1. stupeň ZŠ“ - dřevěné hračky v max. hodnotě 1 500 Kč
B) vítěz kategorie „2. stupeň ZŠ“- dřevěné stojánky na mobil a flashky nebo dřevěné bloky a
stojánky na tužky v max. hodnotě 1 500 Kč
C) vítěz poroty - to samé, co vítěz kategorie, ve které soutěžil
12. Účastí v soutěži projevuje soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, svůj souhlas s Pravidly
soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

13. Závěrečná ustanovení
a. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit,
b. zkrátit, prodloužit, bez udání důvodu zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to
okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech
soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na webové adrese
www.DrevoProZivot.cz.
c.

Všichni soutěžící, resp. jejich zákonní zástupci, výslovně souhlasí s tím, že pořadatel
soutěže je oprávněn užít a zveřejnit v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení,
město a soutěžní fotografii, nebo video v médiích (včetně internetu), propagačních a
reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy
soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Všichni soutěžící, resp. jejich
zákonní zástupci, dále prohlašují, že všechny třetí osoby zachycené na soutěžní
fotografii nebo videu se zachycením svých podobizen a uveřejněním v médiích dle
předchozí věty vyslovili souhlas.

d. Účastí v soutěži převádí soutěžící veškerá práva související se zaslanou soutěžní
fotografií nebo videem na pořadatele soutěže, resp. není-li převod práv možný,
poskytuje pořadateli bezúplatně neomezenou licenci k rozmnožování, rozšiřování,
vystavování a sdělování autorského díla veřejnosti.
e. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i
vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se
nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné
výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího řízení vyhlašovateli
soutěže.
f.

Vyhlašovatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně
utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

g. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo
nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
h. Společnost Facebook není pořadatelem ani sponzorem soutěže a nenese za její
obsah žádnou odpovědnost.

