Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. „#P8NocniSvet“
I.
Pořadatel a organizátor soutěže
1: Pořadatelem reklamní soutěže „#P8NocniSvet“ (dále jen „soutěž“) je společnost : Huawei
Technologies (Czech) s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Prague 4 IČ: 273 67 061, DIČ:
CZ27367061 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
108769, zastoupená výkonným ředitelem Yan Linxiang.
2: Organizátorem soutěže je reklamní agentura Inspiro Solutions s.r.o., se sídlem Drtinova 557/8,
Praha 5, 150 00, IČ 29011345, DIČ CZ29011345, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C., vložka 159775 (dále jen „organizátor“).
II.
Termín a lokalizace
1: Soutěž probíhá od 7. 7. 2015 do 9. 9. 2015 včetně (dále jen „doba trvání soutěže“). Ukončení
přesně v 15:00 hodin 9.9.2015.
2: Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky.
III.
Podmínky účasti v soutěži
1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13 let s doručovací adresou v České nebo
Slovenské republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Osoby
mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců. V případě
získání výhry nezletilým nebude tato výhra bez písemného doložení souhlasu rodičů/zákonných
zástupců předána.
2: Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři
a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející
se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby
blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3: Podmínkou účasti v soutěži je nahrání fotografie v soutěžní aplikaci „#P8NocniSvet“/“
#P8NocnySvet“ na webové adrese http://www.p8nocnisvet.cz nebo www.p8nocnysvet.sk (dále jen
„soutěžní aplikace“), do soutěže je zároveň možné zapojit se nahráním fotografie v sociální síti
Instagram nebo Twittrer a označením fotografie povinným hashtagem #P8NocniSvet nebo
#P8NocnySvet. Po úspěšném nahrání bude fotografie zařazena do jedné ze tří kategorií v soutěžní
aplikaci.
4: Každý účastník soutěže může nahrát neomezené množství fotografií. Pokud bude soutěžící
nahrávat fotografie v rámci sociálních sítí, účastnit se musí pouze z účtu svého profilu.

5: Do soutěže budou přijaty veškeré fotografie, které splňují základní podmínky soutěže a těmi jsou
tyto:
5.1: fotografie je pořízena libovolným mobilním telefonem.
5.2: fotografie spadá do jedné z definovaných kategorií: „Noční příroda“, „Noční život“, „Noční
město“.
IV.
Princip soutěže
1: Principem soutěže je nahrát kvalitní a originální fotografii odpovídající definovanému tématu „Noční příroda“, „Noční život“, „Noční město“.
2: Soutěžící nahraje soutěžní fotografii do soutěžní aplikace nebo ji správně označí příslušným
hashtagem na sociální síti Instagram nebo Twitter.
3: Soutěžní příspěvek nesmí:
a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně
přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo
práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky
nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
g) obsahovat skrytou reklamu;
h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.
Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně
pořadateli.
4: Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný, nedokončený nebo jinak vadný soutěžní příspěvek,
mající za následek nemožnost použití soutěžního příspěvku pro účely soutěže v souvislosti
s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.
5: Soutěžící se zavazuje nahrát pouze soutěžní příspěvky, jejichž je autorem nebo ke kterým má od
autora a všech osob v soutěžním příspěvku uvedených (zmiňovaných, zobrazených) nebo s ním jinak
spojených
souhlas s užitím v rámci této soutěže. V případě porušení této povinnosti je soutěžící povinen
nahradit pořadateli škodu vzniklou v důsledku jednání soutěžícího.
6: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené

v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 a 5 tohoto článku) nezařadit do soutěže nebo jej ze
soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez
odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
7: Organizátor si vyhrazuje právo na to, že ke komunikaci se soutěžícími nemusí být využito všech
kontaktních údajů, které soutěžící při registraci či později ve svém profilu vyplnil.
8: Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení umožňujícího manipulaci s výsledky
soutěže je zakázáno. Soutěžící nebo návštěvník webové stránky soutěže nesmí podvodným nebo
nekalým způsobem manipulovat se soutěžními fotografiemi. Porušení tohoto zákazu nebo případně
pouhé podezření povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně pořadateli.
9: Nahráním fotografie do soutěžní aplikace dává soutěžící pořadateli - hlavnímu sponzorovi
společnosti Huawei Technologies s.r.o. k nahrané fotografii (dílu) nevýhradní licenci dle zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), a to ke všem způsobům užití, v rozsahu neomezeném a po celou dobu
autorské ochrany (včetně zveřejnění dále pospaného v rámci pravidel této soutěže). Pořadatel je
rovněž oprávněn fotografie překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit nebo nechat měnit,
spojovat s jiným dílem, jakož i zařazovat do díla souborného. Objednatel může Dílo upravovat v
souladu s jeho účelem a určením, včetně opravy chyb Díla, a to neomezeně co do místa, času.
Objednatel však není povinen využít poskytnutou licenci, a to ani zčásti. Součástí licence je souhlas
případných zobrazených osob ve stejném rozsahu.
V.
Odměny a výhry v soutěži
1: Výhry v soutěži jsou následující:
1. místo (1 výherce):
a) finanční hotovost 100.000 Kč (pro Českou republiku) nebo 3600 EUR (pro Slovenskou
republiku) a nebo výlet do Číny v minimální hodnotě 120.000 Kč
b) telefon Huawei P8
c) prezentace soutěžní fotografie se svým jménem v tištěném nebo digitálním mediu (billboard
a/nebo magazín a/nebo CLV), účast na závěrečném vyhlášení soutěže a výstavě nejlepších
fotografií
2. místo (autoři tří nejlepších fotografií z každé ze 3 definovaných kategorií, dohromady tedy
9 výherců):
a) telefon Huawei P8
b) možnost na prezentaci soutěžní fotografie se svým jménem v tištěném nebo digitálním
mediu (billboard a/nebo magazín a/nebo CLV), účast na závěrečném vyhlášení soutěže a
výstavě nejlepších fotografií – tato možnost bude určena dle rozhodnutí členů poroty,
garantů, zástupců hlavního sponzora a agentury Inspiro Solutions s.r.o.
3. místo (200 výherců):

a) účast soutěžní fotografie na výstavě nejlepších fotografií, která se bude konat po vyhlášení
soutěže. Padesáti výhercům bude prezentována soutěžní fotografie v tištěné podobě, dalším
sto padesáti výhercům bude soutěžní fotografie prezentování v digitální podobě.
Další výhry:
V průběhu soutěže budou rozdány v týdenních cyklech menší technologické výhry dle kvality
nahraných fotografií. O výhře bude vždy rozhodovat porota.
a) 100x selfie stick
b) 100x stativ na telefon
30 soutěžících dle výběru poroty získá vstup na workshop na téma „Jak dobře fotit s mobilním
telefonem“ od jednoho z garantů soutěže.
Veškeré výhry budou vybrány na základě rozhodnutí poroty.
2: Zveřejnění výherců proběhne do 14 dnů od ukončení soutěže. Výherci budou kontaktováni
pořadatelem na e-mailové adrese nebo skrze sociální sítě, které při zapojení do soutěže využili. Výhra
bude výherci odeslána poštou v průběhu 6 týdnů následujících od získání kontaktních údajů
soutěžícího nutných pro odeslání výhry (adresa a telefonní číslo). V případě, že se nepodaří výherce
kontaktovat do 20 dnů od ukončení soutěže, jeho oprávnění získat výhru zaniká a výhra propadá ve
prospěch pořadatele, který ji může poté použít pro jakékoli své obchodní či marketingové potřeby.
Přičemž výherce bude kontaktován maximálně dvakrát, aby pořadateli zaslal údaje pro předání výhry.
Kromě výše uvedeného budou vítězné fotografie uveřejněn na FB stránce hlavního sponzora.
3: Porota pro výběr výherců bude sestavená z vybraných garantů (3-6), členů poroty AFP (2-3),
zástupce agentury Inspiro Solutions s.r.o. (2), zástupce hlavního sponzora Huawei (1) (dále jen jako
„porota“). Porota vybere všechny výherce z nahraných a řádně označených fotografií a určí jejich
finální pořadí. Hlavní výherci budou vybráni v okamžiku po ukončení soutěže 9.9. v 15:00 a průběžní
výherci menších cen budou vybíráni v týdenním cyklu dle kvality všech soutěžních fotografií a jejich
jména budou zveřejňována na stránce soutěžní aplikace.
4: Z mechanismu platného pro určení výherců soutěže vyplývá, že jejich určení nebude provedeno
náhodným výběrem, loterií ani losováním.
5. Výhry mohou podléhat zdanění, které bude provedeno podle platných předpisů. V případě
realizace zájezdu do Číny je výhrou jeho úhrada, přičemž dodavatelem zájezdu bude cestovní
kancelář; čerpání zájezdu může podléhat dalším podmínkám.
VI.
Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
1: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích
Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby
určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele
zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži,

bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových
případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv
kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.
2: Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat
soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.
Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher. Výherce je
oprávněn výhru odmítnout. V takovém případě se výhercem stává další soutěžící v pořadí. Všechny
výhry do soutěže poskytuje pořadatel.
3: Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování
poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za
účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále
souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu.
Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním
svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou
podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na
přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající
z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých
osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.
4: Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn
bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich
jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech
pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace
pořadatele.
VII.
Závěrečná ustanovení
1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi
uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou
považována v rámci soutěže za jediná úplná.
2: Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími
Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je
důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.
3: Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na FB stránce soutěže
a zároveň uložena v písemné podobě na adrese Inspiro Solutions s.r.o., Drtinova 557/8, PSČ 15000,
Praha 5, Smíchov.
4: Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook,
společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje

své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook
Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na následující
email: info@p8nocnisvet.cz nebo info@p8nocnysvet.sk.
V Praze dne 7.7.2015
(upraveno 16.7.2015)

