Úplná pravidla soutěže

"Fotografická soutěž VUT – Světlo, jak jej známe i neznáme"
Článek I.
Pořadatel a organizátor
1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je Vysoké učení technické v Brně, Fakulta
elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, Technická 12, 616
00 Brno, Česká Republika (dále jen „pořadatel“).
Článek II.
Název soutěže
1. Název soutěže zní "Světlo, jak jej známe i neznáme" (dále jen „soutěž“).

Článek III.
Doba trvání soutěže, způsob vyhlášení soutěže
1. Soutěž se koná v období od 1. 10. 2015 do 27. 11. 2015.
2. Zadání soutěže včetně těchto pravidel a všech ostatních podrobností o soutěži bude v den
vyhlášení soutěže zveřejněno na síti internet - profilové stránce pořadatele na sociální síti
Facebook, dostupné na adrese „https://www.facebook.com/Fotosout%C4%9B%C5%BEVUT-IYL-2015-754542431340990/timeline/“
a
na
stránkách
http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/fotosoutez2015/ (dále jen ”profilové stránky”).

Článek IV.
Podmínky účasti v soutěži
1. Účastníkem soutěže může být pouze aktivní student Fakulty elektrotechniky a
komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně (dále jen „soutěžící“).
2. Soutěžící se do soutěže přihlásí odesláním jím vyfocené autorské fotografie na téma
“Světlo, jak jej známe i neznáme” (dále jen “soutěžní fotografie”). Fotografii zašlou na email: fotosoutez.iyl2015@gmail.com, kde předmět e-mailu bude obsahovat: „Jméno a ID
studenta“ a v těle e-mailu bude „Název/popis fotografie “. Dále musí být splněny tyto
podmínky:
a)

Každý soutěžící může být do soutěže zařazen a zúčastnit se jí pouze s 1 soutěžní
fotografií.

b) Soutěžní fotografie přitom musí splňovat tato základní kritéria:
i) Fotografie musí být originálním autorským dílem soutěžícího, používání jiných
fotografií pro účast v soutěži je zakázáno.
ii) Fotografie musí být do soutěže odeslána výhradně elektronicky, a to ve formátu
.jpg.

iii) Fotografie musí mít formát A3, 300 dpi a rozlišení 3508 x 4961 pixelů (formát
pro tisk A3)
iv) Maximální velikost fotografie nesmí překročit 20 MB,
v) Fotografie musí být na téma světlo kolem nás, inspiraci lze nalézt např. na webu
http://spie.org/x110902.xml.
vi) Fotografie nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy.
Článek V.
Výhry a způsob určení výherců
1. Celkem bude vybráno a oceněno 6 fotografií, přičemž 3 fotografie budou vybrány širokou
veřejností na stránkách facebooku a 3 fotografie odbornou porotou složenou ze
zaměstnanců Ústavu telekomunikací.
2. Výběr 3 ze 6 vítězných fotografií bude určen širokou veřejností na stránkách Facebook,
která může dát svůj hlas fotografii označením „Líbí se mi“.
3. Nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení soutěže osoba pověřená pořadatelem vybere
výherce soutěže určené širokou veřejností. Pověřená osoba vybere 3 výherce soutěže
podle nejvyššího počtu „Líbí se mi“ u fotky.
4. Podáním přihlášky do soutěže vyjadřují soutěžící souhlas se zveřejněním svého jména a
příjmení na facebookové stránce soutěže v případě výhry.
Článek VI.
Vyhlášení vítězných fotografií
1. Vítězné fotografie budou slavnostně vyhlášeny dne 18. 11. 2015 v 15:00 hodin v Aule
profesora Braunera / Technická 12, v Brně.
Článek VII.
Ochrana osobních údajů, souhlas s pravidly soutěže
1. Soutěžící přihlášením do soutěže způsobem popsaným výše projevuje svůj výslovný
souhlas s pravidly soutěže tak, jak jsou stanovena pořadatelem a jak jsou zveřejněna v
plném znění způsobem uvedeným v těchto pravidlech.
2. Soutěžící odesláním fotografie do soutěže uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez
jakéhokoliv nátlaku pořadateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, ID, a to
pro evidenční účely pořadatele, na dobu 12 měsíců od ukončení soutěže. Osobní údaje
budou po skončení platnosti souhlasu uděleného soutěžícím zlikvidovány a nebudou
nadále archivovány. Soutěžící má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich
opravu, pokud budou chybné. Soutěžící má dále vůči pořadateli právo vyzvat ho k podání
vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s jeho
osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či
způsobem, který se dotýká, či by se mohl dotknout, jeho osobnostních práv nebo jeho
oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je pořadatel (jako
správce a zpracovatel osobních údajů) povinen pochybení odstranit a uvést stav do
souladu s požadavky soutěžícího. Odesláním fotografie do soutěže, potvrzuje soutěžící, že
si přečetl pravidla soutěže a souhlasí s nimi.

3. Všechny osobní údaje soutěžícího mohu být zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v
elektronické databázi pořadatelem jako správcem. Pořadatel jako správce a současně
zpracovatel údajů není oprávněn osobní údaje zpřístupnit žádné třetí osobě.
Článek VIII.
Ostatní významné skutečnosti soutěže
1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv během trvání soutěže ji zrušit. Je však povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu zveřejnit stejným způsobem, jako byla zveřejněna tato
pravidla soutěže.
2. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek této soutěže, stejně jako i
dodržování pravidel pro účast v soutěži a pro případ, že shledá porušení, učinit potřebné
účinné kroky k nápravě. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností posoudit jakoukoliv
otázku této soutěže nebo otázku s touto soutěží přímo související.
3. V případě, že soutěžící při přihlášení do soutěže uvede neplatné nebo nepravdivé osobní
údaje (včetně emailové adresy), nevznikne mu nárok na výhru a bude ze soutěže vyřazen.
Stejně tak bude soutěžící ze soutěže vyřazen v případě, že dodatečně vyjde najevo, že
nesplnil jakoukoliv další podmínku účasti v soutěži dle těchto pravidel.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže kdykoliv vyřadit soutěžícího, který se bude
v rámci soutěže vyjadřovat vulgárně, agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude
v soutěži bezdůvodně napadat dobré jméno pořadatele, nebo jinak narušovat hladký
průběh soutěže. Stejně tak bude vyřazen soutěžící, který jakýmkoliv podvodným
způsobem ovlivní, nebo se pokusí ovlivnit výsledky této soutěže.
5. Výhry, které nebudou výherci převzaty v souladu s těmito pravidly, propadají ve prospěch
subjektu, který je do soutěže poskytnul.
6. Soutěžící berou na vědomí, že vyobrazení výher na všech materiálech, které budou v
souvislosti s touto soutěží vyrobeny či použity, tedy zejména na materiálech reklamních
jako jsou letáky, plakáty, vyobrazení na profilové stránce pořadatele apod. nemusí věrně
zobrazovat skutečnou podobu výhry.
7. Soutěžící podáním přihlášky do soutěže uděluje pořadateli časově neomezenou,
nevýhradní, převoditelnou, bezplatnou, celosvětovou licenci na užívání soutěžních
fotografií poskytnutých do soutěže, a to za účelem jejich užití pro propagační účely
pořadatele (zejména jejich zveřejňování na internetu, v tištěných reklamních nabídkách a
jiných tiskovinách).
8. Soutěžící účastí v soutěži rovněž prohlašuje, že pokud jsou na jeho soutěžních fotografiích
vyobrazeny třetí osoby, tak se tak stalo pouze s jejich svolením a tyto osoby výslovně
souhlasily s poskytnutím fotografií do této soutěže a zároveň souhlasily s poskytnutím
licence pro užití fotografií dle bodu 9. tohoto článku pravidel.
Článek IX.
Vztah soutěže a sociální sítě Facebook
1. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak
spojena se společností Facebook, jako provozovatelem sociální sítě Facebook.
2. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli
elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

3. Soutěžící výslovně berou na vědomí ustanovení tohoto bodu a prohlašují, že jsou s nimi
srozuměni.

Článek X.
Platnost pravidel
1. Tato pravidla jsou platná od 01. 10. 2015 a mohou být aplikována výlučně na vztahy
vzniklé mezi soutěžícím a pořadatelem soutěže v souvislosti s účastí soutěžícího ve
fotografické soutěži VUT – „Světlo jak jej známe i neznáme“.

