Obecná pravidla soutěže
„VELKÁ SOUTĚŽ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY
S DRŮBEŽÁŘSKÝM ZÁVODEM KLATOVY“
(dále jen „Soutěž“)
Vyhlašovatel Soutěže
Vyhlašovatelem Soutěže a poskytovatelem cen pro výherce Soutěže je společnost
Drůbežářský závod Klatovy, a.s., IČ: 45359989, se sídlem Klatovy, 5. května 112,
PSČ 339 01, Česká republika (dále jen „Vyhlašovatel“). Technickou organizaci
Soutěže pro Vyhlašovatele zajišťuje agentura Crest Communications a.s., Ostrovní
126/30, Praha 1, PSČ: 110 00 (dále jen „Agentura“).
Doba trvání Soutěže
Soutěž bude vyhlášena dne 13.4.2015 na internetových stránkách Vyhlašovatele
www.dzklatovy.cz a facebookové stránce www.facebook.com/DZKlatovy. Samotné
hlasování bude probíhat na facebookových stránkách Vyhlašovatele od 26. května,
20:00 hodiny do 5. června, 20:00 hodin.
Podmínky účasti v Soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit základní a střední školy z Plzeňského a Karlovarského
kraje, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj (dále též „účastníci“). Základní a střední
školy se na základě vlastního uvážení mohou přihlásit do Soutěže dvěma způsoby, a
to buď zasláním emailu na e-mailovou adresu michaela.tomkova@crestcom.cz nebo
zasláním stručného dopisu na poštovní adresu agentury Crest Communications a.s.,
Michaela Tomková, Ostrovní 126/30, Praha 1, PSČ: 110 00. Přihláška kromě
identifikačních údajů účastníka musí obsahovat výslovný souhlas oprávněného
zástupce školy s pravidly této Soutěže. Termín pro doručení přihlášek do
Soutěže končí 28. dubna 2015 (včetně). Agentura zašle řádně a včas všem
přihlášeným účastníkům, jako potvrzení dopis a informační leták pro rodiče, který by
měl být vyvěšen na viditelných a dostupných místech základních škol. Tento leták bude
obsahovat informace o Soutěži pro základní a střední školy zejména pro rodiče.
Soutěžní úkol
Soutěžním úkolem bude, aby celá třída kolektivně v rámci svých studijních povinností
nebo ve volném čase společně vymyslela a natočila audiovizuální dílo - video, které
bude mít charakter reklamy na libovolně zvolený výrobek Vyhlašovatele.
S natočením videa mohou žákům případně pomoci i jejich učitelé. Soutěžní video
nesmí být plagiát, musí být dlouhé nejméně 15 sekund a maximálně 3 minuty.
Odpovědný zástupce účastníka (ředitel, ředitelka základní školy nebo učitel) vybere za
svoji školu jedno či více videí, které bude nebo budou v Soutěži reprezentovat celou
jejich školu (dále jen „Soutěžní video“). Za účastníka lze tedy do soutěže přihlásit více
Soutěžních videí.
Soutěžní video (nebo videa) je třeba doručit nejlépe ve formátu .AVI, .MOV, .MPEG4
nebo .WMV, na disku DVD nebo jednotce USB nejpozději do 25. května 2015 (včetně)
na poštovní adresu Crest Communications a.s., Michaela Tomková, Ostrovní

126/30, Praha 1, PSČ: 110 00. K nosiči je nutno doplnit formou dopisu název, adresu
a kontaktní údaje soutěžící základní školy a motto reklam/y či případné další sdělení,
které účastník uzná za vhodné.
Licenční ujednání
Účastník odpovídá za to, že Soutěžní video bude dílem původním, vytvořeným jako
soutěžní dílo ve smyslu § 61 autorského zákona. Vyhlašovatel je oprávněn vyloučit ze
Soutěže Soutěžní videa, která neodpovídají zadanému tématu, nebo mají nevhodný
nebo hanlivý obsah, porušují autorská práva jiných osob či jinak odporují pravidlům
Soutěže. Zasláním Soutěžního videa poskytuje účastník Vyhlašovateli souhlas
(licenci) užít Soutěžní video pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby
užití, bez časového a místního omezení, dále k pořízení přímých rozmnoženin
Soutěžního videa, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoliv prostředky a v
jakékoliv formě, jak ve spojení on-line, tak i off–line, včetně možnosti udělit podlicenci
třetím osobám nebo ji na třetí osoby převést. Taková licence se vztahuje také na
podobu díla upraveného, či spojeného do díla souborného. Účastník zároveň uděluje
Vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění Soutěžního videa na internetu, a to včetně
uvedení údajů o soutěžící základní nebo střední škole, případně autorovi/autorech
Soutěžního videa.
V případě, že Soutěžní video bude zobrazovat podobiznu či obrazový záznam
kteréhokoliv člověka tak, že by podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost,
odpovídá účastník za to, že taková osoba či její zákonný zástupce (např. rodič
nezletilého žáka) souhlasila s pořízením a zveřejněním zvukových, obrazových a
zvukově-obrazových záznamů v rámci prezentace Soutěžního videa na internetu za
účelem propagace Vyhlašovatele.
V případě, že Soutěžní video bude zahrnovat i díla jiných autorů nebo jejich části, jejich
užití podléhá souhlasu autora, kolektivního správce (např. OSA, Dilia, Intergram, OOAS), nebo jiné oprávněné osoby, je účastník povinen si takový souhlas na vlastní
náklady obstarat.
Hlasování
Řádně a včas zaslaná Soutěžní videa budou následně uveřejněna na účtu
Vyhlašovatele umístěného na kanálu YouTube a zároveň do speciálně připravené
databáze na facebookové stránce www.facebook.com/DZKlatovy budou umístěny
informace o Soutěžním videu (motto, název školy a screen úvodu - náhled Soutěžního
videa), kde bude v období od 26. května 2015 (20:00 hodiny) do 5. června 2015
(20:00 hodiny) probíhat hlasování.
Hlasovat mohou rodiče, přátelé nebo kterákoli třetí osoba, a to prostřednictvím tlačítka
„To se mi líbí/Like“ na facebookové stránce Vyhlašovatele. Každý hlasující může
dát svůj hlas jednomu nebo vícero Soutěžním videím z jedné IP adresy jen jednou, a
to po celou dobu hlasování. Pokud Vyhlašovatel kdykoli během hlasování zjistí nebo
bude mít důvodné podezření, že někteří hlasující porušují či obcházejí stanovená
pravidla hlasování a ovlivňují tak regulérnost Soutěže, je Vyhlašovatel oprávněn dle
svého uvážení takové hlasy odečíst, případně vyloučit ze Soutěže Soutěžní video, pro
které bylo tímto způsobem hlasováno. Hlasování bude ukončeno dne 5.6.2015 ve
20:00 hodin.

Způsob určení výherce, výhry a předání výher
Výherce Soutěže bude určen na základě výsledků hlasování. Výhercem Soutěže se
stane jedna základní nebo střední škola, jejíž reprezentující Soutěžní video získalo
v hlasování nejvyšší počet hlasů. V případě, že shodný počet hlasů na první pozici
obdrží více Soutežních videí, bude pořadí Soutěžních videí rozhodnuto výběrem
Vyhlašovatele.
Základní nebo střední škola, jejíž reprezentující Soutěžní video se dle těchto pravidel
umístí na prvním místě, získá učební pomůcky - DLP projektor a stativové plátno
v přibližné hodnotě 12 000,- Kč bez DPH. Dále pro třídu, která Soutěžní video
natočila, bude Vyhlašovatelem na závěr školního roku 2014/2015, po domluvě s
vedením školy, uspořádána grilovací párty pro maximálně 35 osob.
Vyhodnocení hlasování Soutěže bude vyhlášeno do 10. června 2015 na
www.dzklatovy.cz a na facebookové stránce www.facebook.com/DZKlatovy. Vítězná
základní škola bude rovněž oslovena Agenturou písemně i telefonicky, prostřednictvím
jimi uvedených kontaktních údajů.
Věcné výhry budou základní nebo střední škole předány osobně v sídle výherce do 30
dnů po vyhlášení výsledků Soutěže. Grilovací párty bude uskutečněna nejpozději do
konce školního roku, tj. do 30.6.2015, ve vhodných prostorách školy po předchozí
domluvě s vedením školy.
Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry ve vyšší
hodnotě nebo ve větším množství, než jaké jsou stanoveny Vyhlašovatelem Soutěže,
ani nejsou oprávněni požadovat na místo stanovených výher peněžité plnění. Výhry
nelze vymáhat soudní cestou. V případě nepředvídaných okolností si Vyhlašovatel
vyhrazuje právo změny výher uvedených v těchto pravidlech.
Příjem z výher, které získá vítězný účastník, je předmětem zdanění dle platných
právních předpisů České republiky.
Všeobecné podmínky
Případné stížnosti na průběh Soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu
michaela.tomkova@crestcom.cz do 24 hod. od vyhlášení výsledků Soutěže. Na
stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po této lhůtě nebude brán zřetel. V případě
řádného uplatnění stížnosti či jakéhokoli sporu nebo nejasnosti související se Soutěží
nebo těmito pravidly, je konečné a závazné rozhodnutí Vyhlašovatele a účastníci
Soutěže jsou povinni toto rozhodnutí respektovat.
Přihlášením do Soutěže vyjadřuje účastník Soutěže svůj bezvýhradní souhlas
s podmínkami Soutěže a zavazuje se dodržovat její pravidla. Vyhlašovatel si vyhrazuje
právo vyloučit ze Soutěže účastníka, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné
podezření, že nesplňuje stanovené podmínky účasti v Soutěži a/nebo porušuje či
obchází pravidla Soutěže.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla Soutěže měnit, upravit nebo
doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit, odložit nebo ji ze závažných důvodů zcela
odvolat.

Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani jiným způsobem spojená se
službou Facebook nebo You Tube. Pravidla Soutěže budou zveřejněna na
www.dzklatovy.cz a facebookové stránce www.facebook.com/DZKlatovy a rovněž
budou zaslána e-mailem na všechny základní a střední školy z Plzeňského a
Karlovarského kraje, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj.

