
PRAVIDLA soutěže k Týdnu lesů: Největší strom 

1. Pořadatelem soutěže je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČO: 

00020681 se sídlem Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, organizační 

složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství ČR zřizovací listinou čj.27819/2001-3030 v rámci 

akce Týden lesů 2018. 

2. Soutěž je určena pro třídy základních škol České republiky. 

3. Soutěž bude probíhat v období od 8. dubna do 27. května 2018. V tomto období mají soutěžící 

možnost průběžně zasílat odpovědi na soutěžní otázku. 

4. Soutěžní téma: Největší strom 

5. Soutěžní úkol pro školní třídy je najít a změřit strom s co největším průměrem. Strom se musí 

nacházet v lese nebo v lesoparku. Měření zahrnuje měření průměru a výšky stromu a GPS 

souřadnic stromu. Dále je třeba vypočítat objem stromu a určit dřevinu. Pomůcky k měření a 

výpočtům jsou k dispozici na www.lesnipedagogika.cz  

6. Počet odpovědí zaslaných do soutěže je omezen na max. 1 odpověď na školní třídu. 

7. Odpověď na soutěžní úkol je zasílána pomocí odpovědního formuláře zde. Do formuláře je 

třeba vložit: 

a. identifikační a kontaktní údaje soutěžící třídy,  

b. průměr a další údaje měřeného stromu 

c. fotografie z měření – třída se stromem, výsledek měření 

8. Výběr vítězů: V soutěži budou oceněni 3 vítězové podle zaslaných odpovědí od nejvyšší hodnoty 

průměru stromu. V případě shody odpovědí rozhoduje pořadí zaslaných odpovědí. Vítězové 

budou kontaktováni e-mailem a budou zveřejněni na Facebooku Lesní pedagogiky v první 

polovině června 2018. 

9. Ceny pro vítěze 

Ceny jsou k vyzvednutí/realizaci v červnu nebo září 2018.  

1. místo: lesnicky zaměřená exkurze v blízkosti školy od Lesů České republiky, s.p. 

2. místo: celodenní program lesní pedagogiky v blízkosti školy od jedné z organizací 

zapojených do Pracovní skupiny Ministerstva zemědělství zabývající se lesní 

pedagogikou v ČR 

3. místo: krmítko pro ptáky od Lesů České republiky, s.p. 

10. Účastí v soutěži projevuje soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, svůj souhlas s Pravidly soutěže 

a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

11. 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,  

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.lesnipedagogika.cz. 

b. 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 fotografie, nebo video v médiích (včetně internetu), propagačních a 

reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s lesní pedagogikou s tím, že mohou 

http://www.lesnipedagogika.cz/
https://goo.gl/forms/qbAroAyoDcQU2duJ3


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. Soutěžící udělují svobodný a informovaný souhlas 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním a 

zveřejněním osobních údajů v souvislosti s předmětnou soutěží. 

c. Účastí v soutěži převádí soutěžící veškerá práva související se zaslanou soutěžní 

fotografií na pořadatele soutěže, resp. není-li převod práv možný, poskytuje 

pořadateli bezúplatně neomezenou licenci k rozmnožování, rozšiřování, vystavování 

a sdělování autorského díla veřejnosti. 

d. 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. 

e. Vyhlašovatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně 

utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 

f. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo 

nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. 


