
 

Pravidla fotografické soutěže 
Erasmus plus tvůj nejlepší zážitek 

 
1. Organizátor soutěže a soutěžní období  
Organizátor soutěže, Česká zemědělská univerzita v Praze (dále také jen „ČZU“), se sídlem: Kamýcká 
129, Praha - Suchdol, PSČ: 165 00, IČO: 60460709, DIČ: CZ60460709, (dále jen „organizátor" či „ČZU“), 
organizuje fotosoutěž s názvem „Erasmus plus tvůj nejlepší zážitek“ (dále jen „fotosoutěž“), a to v 
období od 16. 1. 2019 do 13. 2. 2019 (dále jen „soutěžní období"). Podrobnosti soutěže jsou zveřejněny 
na webových stránkách ČZU a sociálních sítích ČZU.  

 
2. Pravidla soutěže  
Tato úplná pravidla fotosoutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce 
organizátora – v sekci Mezinárodní vztahy. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto 
pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi zveřejňován na propagačních či jiných materiálech  
v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.  
Účast ve fotosoutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími 
pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem 
České republiky.  

 
3. Podmínky účasti v soutěži  
Fotosoutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která je zapsána v prezenční či kombinované formě 
studia bakalářského, magisterského či doktorského programu na ČZU (a toto studium nemá 
přerušeno). Každá fyzická osoba se může fotosoutěže účastnit pouze jednou.  
Z fotosoutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří neplní požadavky soutěže, nebo přihlásí 
fotografii, kterou organizátor bude považovat za nevhodnou. Určení vhodnosti/nevhodnosti fotografie 
je zcela v kompetenci organizátora.  
Z fotosoutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto 
pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžících, u nichž je 
dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením 
ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý 
soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí 
více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě. O vyloučení bude účastník informován e-mailem, 
který udal u přihlášení.  

 
4. Harmonogram soutěže  
16. 1. 2019 – 31. 1. 2019 do 12:00 – přijímání fotografií do fotosoutěže,  
1. 2. 2019 – 12. 2. 2019 zveřejnění fotografií na Facebooku ČZU a možnost hlasování (možnost 
hlasování končí ve 12:00),  
13. 2. 2019 - zveřejnění výsledků soutěže,  
Březen 2019 – obdržení výhry formou stipendií. 



5. Jak se soutěže platně zúčastnit?  
Soutěžící musí zaslat nejméně jednu, nejvýše však dvě fotografie v elektronické podobě na téma 
Erasmus plus tvůj nejlepší zážitek na adresu kucerovaaneta@sic.czu.cz. K fotografii musí napsat své 
jméno, příjmení, e-mailovou adresu, ročník, obor studia a název země, kde byla fotografie pořízena. 
Odesláním fotografií potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže. U fotografie bude zveřejněno 
pouze jméno soutěžícího, s čímž soutěžící rovněž zasláním fotografie vyjadřuje svůj souhlas.  
Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:  
- Musí se jednat o fotografii, kterou účastník soutěže pořídil v rámci svého studia v zahraničí v rámci 
programu Erasmus+.  
- Fotografie musí být minimálně 300 dpi.  
- Fotografie nesmí být vulgární či urážlivé.  
Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným 
způsobem neznevažují dobré jméno ČZU. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý  
z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, 
uzavře přístup na webové stránky soutěže před koncem platnosti soutěže, a proto pro účastníky 
využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.  
Přijetí fotografie (fotografií) bude potvrzeno zpětnou zprávou, kterou soutěžící obdrží po zaslání své 
fotografie. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude  
z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena.  

 
6. Ceny  
Do této fotosoutěže byly organizátorem vloženy následující ceny:  
• 1. místo 5000 Kč  
• 2. místo 3000 Kč  
• 3. místo 1000 Kč  
• cena rektora ČZU 3000 Kč  
 

7. Hlasování  
Všechny fotografie splňující podmínky fotosoutěže budou vystaveny v albu na sociální síti Facebook 
(@czuvpraze, Česká zemědělská univerzita v Praze), kde fanoušci stránky budou moci hlasovat podle 
níže popsaných pravidel.  
Fotografie v albu budou řazeny podle pořadí, ve kterém budou obdrženy.  
Hlasování bude probíhat od 1. 2. 2019 do 12. 2. 2019 do 12:00 hodin.  
U fotografií se budou hodnotit počty „To se mi líbí“, případně další emotikony („haha“, „super“, 
„paráda“). Nepočítají se emotikony „to mě mrzí“ a „to mě štve“.  
Hlasy od profilů, které vykazují duplicitu nebo zásah „placeného hlasování“, nebudou započítány do 
soutěže. Při podezření na jakoukoliv manipulaci s hlasy pro jednotlivé soutěžící je organizátor oprávněn 
na základě vlastního uvážení kteréhokoliv ze soutěžících z fotosoutěže vyloučit, a to i bez předchozího 
upozornění.  
Cena rektora ČZU bude vybrána pouze rektorem ČZU prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc. 

 
8. Určení výherce a podmínky získání výher  
Hlasování o první tři místa proběhne na facebookovém profilu ČZU (@czuvpraze, Česká zemědělská 
univerzita v Praze). Vyhrává fotografie s nejvyšším počtem platných hlasů, tedy označení „To se mi 
líbí“, případně dalších emotikon („haha“, „super“, „paráda“) u fotografie.  



Pořadí se řídí podle počtu osob, které pro fotografii hlasovali. Hlasy od profilů, které vykazují duplicitu 
nebo zásah „placeného hlasování“, nebudou započítány do soutěže.  
Cena rektora ČZU bude vybrána pouze rektorem ČZU prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc. 
Tři soutěžící s nejvyšším počtem platných hlasů a soutěžící vybraný rektorem ČZU se stávají výherci. 
Výherce bude na e-mailové adrese uvedené při registraci do soutěže kontaktován, a to maximálně 
dvakrát po vyhodnocení výsledků soutěže, ke kterému dojde  
13. 2. 2019. Výherce musí zareagovat na e-mailovou výzvu do pěti pracovních dnů od zaslání druhé 
výzvy. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru 
převzít jiným než organizátorem stanoveným způsobem, ztrácí právo na výhru a výhercem se stává 
další v pořadí. U dalšího v pořadí pak bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a 
tento postup pokračuje, dokud není cena udělena. Nepodaří-li se výherce určit, nebude udělena. 
Jména výherců budou zveřejněna 13. 2. 2019 na webových stránkách ČZU (v sekci Mezinárodní vztahy) 
a na facebookovém profilu ČZU.  

 
9. Práva a povinnosti  
Soutěžící zasláním soutěžní fotografie (fotografie) uděluje ČZU souhlas k jejich uveřejnění v rámci 
fotosoutěže a také k jakýmkoliv dalším marketingovým a propagačním účelům.  
Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže 
soutěžícím.  
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor 
si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí  
v soutěži nikomu nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Není možné 
požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena pro příslušné místo, resp. cenu 
rektora.  
Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře. 

 
10. Souhlas se zpracováním osobních údajů  
Účastí v soutěži každý soutěžící:  
a) dává ČZU souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy, za účelem navázání 
kontaktu se soutěžícím v průběhu fotosoutěže a rovněž pro účely zasílání sdělení, informací o průběhu 
této fotosoutěže a informací o dalších marketingových akcích ČZU.  
b) dává ČZU v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s obecným 
nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – General Data Protection Regulation 
(dále jen „GDPR“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová 
adresa, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za 
účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní  
a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu 
jméno, příjmení, ročník a obor studia,  ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách ČZU, 
pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící 
zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše 
uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. 
Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 
21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu 
údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. 
Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů 
organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-



li doručen před jejím předáním; Udělený souhlas může soutěžící kdykoli odvolat na e-mailové adrese: 
kucerovaaneta@sic.czu.cz.   
c) stane-li se soutěžící výhercem, dává organizátorovi v souladu s příslušnými právními předpisy, 

zejména v souladu s GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů, svůj výslovný souhlas s užitím své 

podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících 

se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním 

soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, 

bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s 

jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje 

organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. 

Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením 

poskytne. Udělený souhlas může soutěžící kdykoli odvolat na e-mailové adrese: 

kucerovaaneta@sic.czu.cz.  
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