
                                                                                                                                                                                            

 

 

Velká čtenářská FOTOSOUTĚŽ 

PRAVIDLA 

 

Organizátor soutěže  

Organizátorem soutěže je MAP Praha 12 - OŠK MČ Praha 12 se sídlem Generála Šišky 
2375/6, 143 00 Praha 12 – Modřany (dále jen „Organizátor“).  

Termín konání soutěže 

Soutěž probíhá od 24. 1. 2022 do 15. 3. 2022. Výherci budou oznámení nejpozději 9. 4. 2022 
na knižním trhu KnihoMAP, který se bude konat v ZŠ prof. Švejcara (Mráčkova 3090/2, 143 
00 Praha 4-Modřany), nebo na webu www.mappraha12.cz nebo na Facebooku MAP Praha 
12.  

Účastníci soutěže  

Soutěže se mohou účastnit celé třídy mateřských a základních škol Prahy 12, Praha-Libuš a 
Praha-Kunratice.  

Kategorie 

MAP Praha 12 vyhlašuje 2 kategorie: 1. kategorie je určená pro MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ (včetně 
přípravných tříd a družin), 2. kategorie je určená pro 3. – 9. třídu ZŠ.  

Soutěžní výhry  

Účastníci soutěže mají šanci vyhrát následující výhry: 1. místo – 3D tiskárna, 2. – 3. místo: 
knihy a deskové hry  

Principy a podmínky soutěže  

Účastník soutěže pořídí původní fotografii, kde je znázorněna jakákoliv kniha – její příběh, 
obálka, hlavní postava apod. Fotografii společně s přihláškou zašle na adresu 
katerina.loukotova@mappraha12.cz. O výhercích soutěže rozhoduje Řídicí výbor projektu 
MAP Praha 12 a návštěvníci KnihoMAPu. Každý člen Řídicího výboru i návštěvník KnihoMAPu 
může dát jeden hlas jedné fotografii.  

Jména výherců soutěže budou uveřejněna na Facebookovém profilu Organizátora, a to 
nejpozději do 12. 4. 2022. Pro získání výhry musí výherce soutěže přijít na knižní trh 
KnihoMAP nebo na Novou radnici Prahy 12.  

Účastníci soutěže prohlašují a zaručují Organizátorovi, že:  

http://www.mappraha12.cz/
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• Jsou autorem fotografie a mají právo fotografii do soutěže použít. Fotografie je 
původní, a nebyla zásadně upravena v grafickém editoru. Povoleny jsou např. pouze 
barevné filtry či drobné grafické úpravy, které zásadní způsobem nemění originální 
fotografii. 

• V případě, že je na fotografii rozeznatelný obličej žáka, musí být k přihlášce přiložen 
souhlas osob (nebo jejich zákonných zástupců) vyobrazených na fotografii s její 
publikací a zpracováním jejich osobních údajů. Bez tohoto souhlasu Organizátor 
takové fotky nezařadí do „Velké čtenářské fotosoutěže“.  

• Uděluje Organizátorovi souhlas s použitím fotografie na webových stránkách 
Organizátora a v jeho newsletteru, sociálních sítích, firemním magazínu či jiných 
propagačních materiálech, přičemž tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou  

• Pořízením fotografie a jejím použitím pro účely soutěže neporušuje žádná práva 
třetích osob, a to zejména ochranné známky či jiná práva duševního vlastnictví 
svědčící jiným osobám než účastníku soutěže  

• Ponese veškerou škodu způsobenou Organizátorovi či třetím osobám porušením 
jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení  

• Uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním údajů, a to v rozsahu jak je uveden 
výše, tomuto souhlasu rozumí a je si vědom svých práv spojených se skutečností, že 
Organizátor zpracovává osobní údaje účastníka soutěže: Těmto pravidlům rozumí, 
souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Bez souhlasu s pravidly se účastník nemůže 
soutěže zúčastnit a v případě dodatečného odvolání tohoto souhlasu je výherce 
povinen bezodkladně získanou výhru Organizátorovi vrátit a/nebo Organizátorovi 
nahradit vzniklou škodu  

Závěrečná ustanovení  

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při 
podezření na takové porušení. Rozhodnutí Organizátora je konečné. Osoby nesplňující 
podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do 
soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i 
přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána. Organizátor si vyhrazuje 
právo ze soutěže vyřadit jakékoliv fotografie porušující platné a účinné právní předpisy a dále 
příspěvky urážlivé, hanobící či jinak porušující dobré mravy, přičemž hodnocení tohoto 
kritéria závisí zásadně na uvážení Organizátora a účastník soutěže nemá nárok jakýmkoliv 
způsobem smazání takového příspěvku reklamovat či proti němu podávat námitky. 

Na výhru nevzniká právní nárok. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo 
upravit pravidla soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení 
náhrady. Organizátor si dále vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami 
obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu 



                                                                                                                                                                                            

 

 

výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito 
pravidly. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy způsobené 
nedostupností aplikací či webového rozhraní Facebooku. Zároveň Organizátor účastníky 
soutěže upozorňuje, že soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována či jinak 
spojena s Facebookem, společností tuto sociální síť provozující či jejich mateřskými 
společnostmi. Účastník soutěže uděluje vstupem do soutěže Organizátorovi souhlas se 
zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u 
výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném 
znění. Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat 
a z databáze ho Organizátor soutěže odstraní. Organizátor je oprávněn za podmínek výše 
uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. 
Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, a to na dobu 
do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let).  

Soutěžící má právo kdykoliv požádat Organizátora o informace, jaké osobní údaje o 
soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na 
poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat Organizátora o opravu nepřesných nebo 
nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Organizátora o vysvětlení nebo požadovat, 
aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení 
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li Organizátor žádosti soutěžícího 
podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně 
osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v 
souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno (včetně internetu) v souvislosti 
s touto soutěží, zejména oznámením výherců. 

 

 


