PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE
JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA STŮL 4

I.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže s názvem Jeden za všechny, všichni za stůl 4, ve které se bude soutěžit o
14 pingpongových show, 14 pingpongových kroužků a 14 pingpongových stolů značky JOOLA
(dále jen „soutěž“), je Česká asociace stolního tenisu,
IČ: 00676888, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, zapsaná v rejstříku spolků
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 744 (dále jen „pořadatel“).

II.

DOBA PLATNOSTI A TERMÍNY SOUTĚŽE

1.

Soutěž proběhne od 1. října do 1. listopadu 2018. Soutěž se skládá z těchto nedílných částí:

		
		

a)
b)

			
			

Registrace do soutěže na webu www.vsichnizastul.cz/soutez
Zaslání fotografie na email: info@vsichnizastul.cz.
Registrační formulář bude zveřejněn na webu od 1. října od 00.00:00
do 1. listopadu 2018 23.59:59.

2.

Hlasování o nejlepší fotografii proběhne od 2. listopadu 2018 od 00.00:00
do 9. listopadu 2018 23.59:59.

3.

Výherci soutěže budou vyhlášeni 12. listopadu 2018 na internetových stránkách soutěže
www.vsichnizastul.cz.

III. ÚČASTNÍCI A PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
1.

Do soutěže budou pořadatelem zařazeny všechny školy, které byly vybrány v řízené
soutěži jednotlivými pingpongovými kluby v České republice, a splní podmínky uvedené
v bodě 3 této sekce pravidel.

		 a)
			
2.

Školy, které byly vybrány pingpongovými kluby, obdržely od 2. 10. 2018 		
Newsletter s pozvánkou do soutěže; všechny ostatní se řídí bodem 2 této sekce.

Do soutěže se zároveň může zařadit jakákoli škola v České republice, která splňuje 		
podmínky uvedené v bodě 3 této sekce, naváže spolupráci s libovolným pingpongovým
klubem a zároveň si dohodne přítomnost trenéra daného klubu na kroužcích školního
tenisu ve své škole v druhém pololetí školního roku – viz podbod b) bodu 3 této sekce.
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3.

Podmínkou účasti v soutěži je splnění níže uvedených podmínek:

a)
		
		
		

Jedná se o základní školu nebo víceleté gymnázium v České republice (u víceletých
gymnázií se školy mohou zapojit pouze s žáky ročníků, které odpovídají ročníkům
základních škol). Dále pak školu, která doposud v projektu nevyhrála jednu z 		
pingpongových show.

b) Škola založí, pokud již nemá založen, minimálně na druhé pololetí školního roku 		
		 2018/2019 kroužek stolního tenisu.
			
i. Kroužek bude dozorován a řízen trenérem z vybraného klubu stolního tenisu,
				 s nímž škola naváže spolupráci.
			
ii. Kroužek bude provozován minimálně jednou týdně na dané škole nebo
				 místem škole blízkým či spolupracujícím (např. Domov dětí, který je
				 v blízkosti a jsou zde běžně kroužky školy běžně provozovány).
			
iii. Délka, den a přesný čas fungování kroužku bude na každé škole dohodnut
				 individuálně ve spolupráci škola a klub.
c) V čase konání soutěže se škola registruje do soutěže na internetové stránce
		 www.vsichnizastul.cz/soutez dle návodu v bodu 9 ze IV. sekce těchto pravidel a splní
		 další podmínky dle těchto pravidel.
d) Do konce termínu soutěže, tj. 1. listopadu 2018, škola zašle soutěžní fotografii na email
		info@vsichnizastul.cz.
4.

Soutěžícím je osoba, která byla pověřena školou, aby ji zastupovala. Soutěžící se stará
o celý průběh registrace (zaslání fotografie, vyplnění formuláře, viz bod IV).

5.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy vzniklé v souvislosti s účastí
v soutěži (např. funkčnost internetu, sociální sítě Facebook, telefonních operátorů
a přepravců).

6.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky
soutěže a kritéria pro výherce. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím
e-mailu, který uvedl při registraci na internetové stránce www.vsichnizastul.cz/soutez,
nejpozději do 10 pracovních dnů po závěrečném vyhlášení jednotlivých výherců soutěže.
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IV. PRAVIDLA SOUTĚŽE
1.

Soutěžním úkolem je vyrobit slovo „ping-pong“ a představit ho v pořízené fotografii.

2.

Slovo „ping-pong“ lze vytvořit (vyrobit) z jakýchkoli živých i neživých prvků v neomezené
velikosti. Rozhodující bude kreativní zpracování slova a způsob zachycení fotografie.

3.

Slovo „ping-pong“ může mít v soutěžní fotografii jakoukoli podobu (například
„Ping-Pong“; „ping-pong; „PING-PONG“ či třeba „pinG-Pong“).

4.

Na výrobě či vytvoření slova „ping-pong“ a zachycení fotografie se mohou podílet žáci
1.–3. tříd zúčastněné školy.

5.

Fotografii lze pořídit jakýmkoli zařízením schopným vytvořit digitální snímek, který
je možné vložit do soutěže (včetně mobilního telefonu).

6.

Za obrazový obsah soutěžní fotografie zodpovídá soutěžící. Soutěžní fotografie nesmí
porušovat zásadním způsobem autorská práva jiných osob. Pořadatel nenese žádnou
zodpovědnost za případné porušení předchozího pravidla ze strany účastníka soutěže.

7.

Jeden soutěžící může do soutěže zaslat pouze jednu fotografii. K druhé a dalším zaslaným
fotografiím se nepřihlíží, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

8.

Soutěžící musí fotografii zaslat na e-mail info@vsichnizastul.cz.

9.

Škola před zasláním fotografie provede registraci do soutěže nejpozději
do 10. října 2018. Registraci škola provede podle níže uvedeného návodu:

a) Do internetovém prohlížeče napište adresu soutěžního webu
		www.vsichnizastul.cz/soutez.
b) Vyplňte všechny potřebné identifikační údaje o škole (název školy, kontaktní e-mail,
		telefon).
c) V sekci partnerské kluby vyberte možnost, která vám náleží.
d) Označte políčko „Souhlasím se zpracováním údajů“.
e) Odešlete formulář kliknutím na pole „Odeslat“.
10.

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie:

a) Které budou v rozporu s dobrými mravy či které jakýmkoli způsobem poruší
		 či ohrozí obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo jsou
		 v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
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b) Jejichž obsah nebude odpovídat podmínkám soutěže.
c) Budou zaslány účastníkem, který nesplňuje pravidla a podmínky soutěže
		 Jeden za všechny, všichni za stůl 4.
d) Budou zaslány po termínu uvedeném v čl. II. pravidel.
e) Které pořídila osoba, která nedala soutěžícímu souhlas s užitím v této soutěži.
f) Zobrazují osobu v nebezpečné situaci.
g) Mají náboženský nebo politický podtext.
h) Obsahují vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné sdělení.
11.

O výhercích soutěže rozhodne hlasování odborné poroty, která bude složena ze zástupců
České asociace stolního tenisu.

V.

VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

1.

V soutěži o výhercích rozhodne hlasování odborné poroty, která bude složena ze zástupců
České asociace stolního tenisu. Důležitým kritériem bude kreativita zpracování slova
„ping-pong“ zachyceného na soutěžní fotografii.

2.

Zvítězit může celkem 14 nejlepších škol v České republice.

3.

Každý z vítězů vyhraje vždy celkem tři ceny:
• pingpongovou show;
• účast trenéra z dohodnutého klubu stolního tenisu na svých kroužcích ping-pongu;
• pingpongový stůl značky JOOLA.

4.

Během pingpongové show bude pro školy přichystán zábavný sportovní program,
při němž se budou moci žáci setkat s ambasadory projektu a českými olympioniky
ve stolním tenise. Pingpongové show proběhnou na vítězných školách od listopadu 2018
do konce ledna 2019. Termíny pingpongových show určí pořadatel. Pingpongové show
budou zároveň náborem do pingpongových kroužků. Pingpongová show je v celkové
délce, včetně příprav a demontáže, 3 hodin. Aktivní účast dětí z 1.–3. tříd výherní školy
je 1,5 hod.
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5.

Všichni výherci jsou zároveň povinni otevřít na dané vítězné škole kroužek stolního tenisu
za podpory České asociace stolního tenisu. Každý kroužek povedou/povede		
oficiální kluboví/klubový trenéři/trenér stolního tenisu. Kroužek bude otevřen pouze
v případě, že se přihlásí minimálně 10 dětí. Pingpongové kroužky jsou určeny 		
zejména dětem, které budou ve školním roce 2017/2018 v prvních až třetích třídách.
Kroužky na vítězných školách odstartují nejdříve od ledna 2019, nejpozději však 		
v prvním týdnu 2. pololetí školního roku 2018/2019. Termíny a časy pingpongových 		
kroužků určí pořadatel po dohodě s danou školou.

6.

Všichni výherci soutěže budou současně odměněni základním pingpongovým vybavením
značky JOOLA. Každá výherní škola získá jeden pingpongový stůl značky JOOLA
a další drobné základní vybavení (pálky, míčky atd.), které budou užívány výhradně
během pingpongových kroužků.

7.

Všechny detailní informace týkající se jednotlivých výher, a zejména podmínek realizace
pingpongových show a založení kroužků na výherních školách zašle pořadatel všem
výhercům jednotlivě a s dostatečným předstihem na kontaktní adresy uvedené
při registraci.

8.

Tyto ceny nejsou právně vymahatelné. Všechny výherce pořadatel zveřejní na internetové
stránce www.vsichnizastul.cz.

VI. SVOLENÍ A LICENCE
1.

Zasláním soutěžní fotografie soutěžící souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů
pro potřeby soutěže. Zpracování proběhne v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů. Soutěžící je povinen zajistit potřebné souhlasy
i osob na zaslaném soutěžní fotografii, popř. jejich zákonných zástupců.

2.

Zasláním soutěžní fotografie soutěžící podle těchto pravidel potvrzuje a souhlasí, že:

a)
		
		
		
		

Je autorem soutěžní fotografie nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových
autorských práv k této fotografii (tj. má od jejich autora či třetí osoby oprávnění k jejich
užití minimálně v rozsahu dle tohoto souhlasu) a že je oprávněn poskytnout je do
soutěže v souladu s těmito pravidly a budoucím použitím soutěžní fotografie, a to
bezúplatně (čímž není dotčeno právo na výhru v soutěži) a bez jakéhokoli omezení.

b)
		
		
		
		

Pořadatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby soutěžní fotografii
s vyobrazením záznamů osobní povahy jakkoli upravovat, zpracovat, měnit, spojovat
s jinými díly, zařazovat je do jiného díla audiovizuálního, a to v rozsahu, který umožňují
platné právní předpisy, a dále tyto materiály za sjednaným účelem rozmnožovat
a rozšiřovat.
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c)
		
		
		
		
		
		
		
		

Pořadateli uděluje souhlas a nevýhradní bezplatnou licenci k užití fotografie všemi
způsoby, v neomezeném rozsahu a pro jakékoli účely ze strany pořadatele dle 		
příslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to
v neomezeném časovém trvání a pro území celého světa. Pořadatel může výše 		
uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru
pořadatele, přičemž soutěžící s tímto výslovně předem souhlasí. Pořadatel není povinen
výše uvedenou licenci využít.

d)
		
		
		
		
		
		
		
		

Má potřebné souhlasy osob s jejich zachycením na soutěžní fotografii (resp. jejich
zákonných zástupců) a zařazením soutěžní fotografie do této soutěže a souhlasí
(i osoby zachycené na fotografii, resp. jejich zákonní zástupci) se zveřejněním soutěžní
fotografie v rozsahu podle těchto pravidel. Za tímto účelem uděluje pořadateli
ve smyslu ustanovení § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním
znění (dále jen „občanský zákoník“), svolení se zobrazováním, rozmnožováním 		
a rozšiřováním své podoby na zaslaných obrazových snímcích včetně jejich zpracování
k marketingovým účelům pořadatelem v rozsahu dle těchto pravidel, a to bez nároků
na jakoukoli odměnu (čímž není dotčeno právo na výhru v soutěži).

e)
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Na soutěžní fotografii nebyla užita díla či jiné předměty chráněné autorskými právy
jiných osob, užitím soutěžní fotografie způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže
nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani
jiné osobě újma, ani na něm nebudou oprávněně uplatňovat nároky třetí 		
osoby. Soutěžící se zavazuje takové případné nároky třetích osob v plné výši 		
uhradit. Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob (resp. jejich zákonných
zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu
uvedeném v těchto pravidlech, a to s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí
osobě. Kteroukoli z těchto skutečností je soutěžící na žádost pořadatele povinen
prokázat písemným prohlášením.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě,
že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo
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jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže.
Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
2.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla během soutěže či rozhodnout
o přerušení či úplném zrušení soutěže. V případě zrušení této soutěže nemají soutěžící
nárok na náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by jim případně
v souvislosti s touto soutěží vznikly. Výše uvedená omezení odpovědnosti pořadatele se
uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy
České republiky.

3.

Vložením soutěžní fotografie vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se
je dodržovat. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné
kdykoli písemně odvolat na adrese sídla pořadatele, odvolání však může mít za následek
nemožnost předání případné výhry.

4.

Na poskytnutí výhry není právní nárok, zveřejněné výsledky jsou konečné a hodnotu
výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své
případné povinnosti vůči státu. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 31. 8. 2018.
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