Pravidla soutěže
„ Hra o výlet snů“
Smyslem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže nazvané „ Hra o výlet snů“ (dále jen „soutěž
“).
Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže; v případě
rozporu textu těchto úplných pravidel s jejich zkrácenou formou (např. na propagačních materiálech), mají
přednost tato úplná pravidla. Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků.

I.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je UNIPETROL RPA, s.r.o. se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 275 97
075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430 (dále
jen „pořadatel“).

II.

Doba a místo konání soutěže

1. Soutěž představuje dlouhodobý projekt pořadatele, jehož cílem je pomáhat zlepšování podmínek
v dětských domovech v České republice. Tato soutěžní pravidla se týkají té části soutěže, která se
uskuteční v roce 2019, konkrétně v období 1. 5. 2019 – 30. 6. 2019 včetně (dále jen „doba konání
soutěže“).

2. Soutěž se koná na území České republiky, a to prostřednictvím webových stránek umístěných
na adrese benzinapomaha.cz/soutez (dále jen „Soutěžní web“).

III.

Účastníci soutěže

1. Soutěž je určena všem dětským domovům (ve smyslu ust. § 12 zák. č. 109/2002 Sb.) se sídlem
na území České republiky (dále jen „účastník soutěže
“).

2. Účastníci soutěže nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeni, resp. budou ze soutěže vyloučeni. Pokud se ukáže, že se takový účastník
soutěže i přes uvedené podmínky stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací,
které poskytl, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. 
Pořadatel je oprávněn si kdykoliv v průběhu
soutěže i kdykoliv po jejím skončení vyžádat od účastníka soutěže doklady či jinak dle vlastní volby
zkontrolovat, že příslušný účastník soutěže jedná v souladu s pravidly této soutěže, poskytuje v jejím
rámci výhradně správné a pravdivé údaje apod.; účastník soutěže je povinen poskytnout pořadateli při
uvedené kontrole veškerou potřebnou součinnost, jinak může být ze soutěže vyřazen, a to i se zpětným
účinkem.

3. Účastník soutěže je povinen informovat zákonné zástupce všech dětí, které se jeho prostřednictvím a
z jeho iniciativy budou účastnit aktivit spojených s touto soutěží o pravidlech této soutěže a zajistit si
souhlas těchto zákonných zástupců se zapojením jejich dětí do uvedených aktivit i s užitím těmito
dětmi vytvořeného soutěžního díla v souladu s těmito pravidly (v případě, že souhlas nebude udělen, je
účastník soutěže povinen takovou skutečnost respektovat a uvedené soutěžní dílo do soutěže
nepřihlašovat).

IV.

Zapojení do soutěže

1. Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že v termínu 1. 5. 2019 - 15. 6. 2019:
a) Zaregistruje se na Soutěžním webu; registrace vyžaduje řádné a pravdivé vyplnění registračního
formuláře – název dětského domova, odpovědná fyzická osoba, adresa dětského domova, telefonní
číslo a e-mailová adresa dětského domova. Pro úspěšnou registraci je rovněž zapotřebí, aby
účastník soutěže potvrdil registraci způsobem specifikovaným v aktivačním e-mailu, který mu
bude doručen na zadanou e-mailovou adresu. Každému účastníkovi soutěže bude pořadatelem
vytvořen soutěžní účet, a to pro celou dobu trvání soutěže. Účastníka soutěže je oprávněn do
soutěže registrovat pouze jeho oprávněný zástupce (např. ředitel příslušného dětského domova)
nebo jím výslovně pověřená osoba.
a následně
b) Prostřednictvím vytvořeného soutěžního účtu nahraje na Soutěžní web digitální soubor vizuálně
zachycující jakýkoliv umělecký výtvor (kresba/obrázek, fotografie, ruční výtvor atd.) vytvořený
některým dítětem či společně vícero dětmi, které jsou umístěny do péče tohoto účastníka soutěže
(dále jen „soutěžní dílo“).
Základní obsahová specifikace soutěžního díla: Předmětem soutěžního díla je představa autora /
spoluautorů soutěžního díla (tedy dítěte nebo dětí, které budou soutěžní dílo vytvářet) o vysněném
automobilu.
Technická specifikace parametrů digitálního souboru zachycujícího soutěžní dílo:
-

digitální fotografie ve formátu JPG do velikosti 5MB / soubor a maximální rozměry
3072*2304px.

2. V případě, že na Soutěžní web vložené soutěžní dílo splňuju formální i obsahové požadavky stanovené
těmito pravidly (srov. dále zejména čl. VII. těchto pravidel), bude zveřejněno na Soutěžním webu. Na
soutěžní účet bude pořadatel účastníkům soutěže připisovat hlasy, které budou účastníkům soutěže
přidělovat v termínu 16. 6. 2019 – 30. 6. 2019 návštěvníci Soutěžního webu z řad veřejnosti. Z jedné IP
adresy je možno udělit maximálně 20 hlasů. V případě důvodného podezření na zneužití zařízení pro
vícenásobné hlasování si pořadatel vyhrazuje právo takto udělené hlasy s předchozím upozorněním
odebrat. IP adresa musí být přidělena hlasujícímu poskytovatelem připojení k Internetu se sídlem v ČR,
v opačném případě nebude hlasování umožněno.

3. Každý účastník soutěže je oprávněn na svůj soutěžní účet v rámci Soutěžního webu nahrát až 5
soutěžních děl za předpokladu, že každé z nich bude originální (tj. nesmí být nahráváno více
identických soutěžních děl) a bude splňovat i všechny další podmínky této soutěže. Účastník soutěže je
oprávněn v době konání soutěže mazat či vyměňovat soutěžní díla nahraná na jemu přidělený soutěžní
účet; v takovém případě však dojde ke ztrátě hlasů již připsaných smazanému / vyměněnému
soutěžnímu dílu.

V.

Určení výherce

1. Do finále soutěže postupuje těch 5 účastníků soutěže, kterým bylo na soutěžní účet připsáno za celou
dobu konání soutěže nejvíce hlasů v souladu s čl. IV. odst. 2 těchto pravidel. Pokud účastník soutěže
nahrál na svůj soutěžní účet více soutěžních děl v souladu s čl. IV. odst. 3 těchto pravidel, hlasy
přidělené takovým soutěžním dílům se v rámci téhož soutěžního účtu pro účely vyhodnocení soutěže

sčítají. V případě, že by se vícero účastníků soutěže umístilo počtem svých hlasů na stejných místech,
má při určování nároku na postup do finále soutěže přednost ten z nich, který uvedeného počtu hlasů
dosáhl dříve.

2. Z těch účastníků soutěže, kteří postoupili do finále soutěže, vybere odborná porota 5 vítězů soutěže
(tedy jednoho výherce první ceny, jednoho výherce druhé ceny, jednoho výherce třetí ceny, jednoho
výherce čtvrté ceny a jednoho vítěze páté ceny). Výherci budou odbornou porotou z finálových
soutěžících určeni z hlediska kreativity, originality a zručnosti provedení soutěžních děl jimi
přihlášených do soutěže. Odborná porota má těchto 5 členů: Marek Zouvala, vedoucí odštěpného
závodu BENZINA – člen a předseda poroty, Michael Londensborough, popularizátor vědy – člen
poroty, Jiří Šlégr, hokejista – člen poroty, Jan Červenka, sportovní redaktor – člen poroty, Lucie Šlégr
Králová, miss ČR 2005 – členka poroty. Rozhodování poroty bude probíhat tím způsobem, že každý ze
členů odborné poroty přidělí každému z účastníků finále body na škále 1 – 10. Ten účastník finále,
který v součtu obdrží od členů odborné poroty největší počet bodů, se stává výhercem první ceny; ten
účastník finále, který z hlediska souhrnu počtu obdržených bodů skončí na druhém místě, se stává
výhercem druhé ceny; ten účastník finále, který z hlediska souhrnu počtu obdržených bodů skončí na
třetím místě, se stává výhercem třetí ceny; a ten účastník finále, který z hlediska souhrnu počtu
obdržených bodů skončí na čtvrtém místě, se stává výhercem čtvrté ceny; ten účastník finále, který
z hlediska souhrnu počtu obdržených bodů skončí na pátém místě, se stává výhercem páté ceny.
V případě rovnosti bodů přidělených odbornou porotou jednotlivým účastníkům finále, určí pořadí
mezi těmito účastníky předseda poroty.

3. Výherci budou vyhlášeni v termínu 2. 7. 2019 – 12. 7. 2019 na Soutěžním webu a posléze i v dalších
pořadatelem zvolených komunikačních kanálech (včetně stránek pořadatele na sociálních sítích).
Všichni výherci budou následně kontaktováni pořadatelem za účelem dohody o podrobnostech
předání/realizace výhry.

VI.

Výhry

1. Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
a) První cenasestává z těchto položek:
-

Autobusový výlet na jeden víkend se sportovním programem pro děti umístěné do péče
účastníka soutěže a vychovatele působících u účastníka soutěže (určení dětí a vychovatelů,
kteří se budou účastnit výletu, je v kompetenci výherce); součástí výletu bude rovněž
ubytování a stravování;

-

rekonstrukce prostor/vybavení účastníka soutěže; určení přesné prostory/vybavení účastníka
soutěže, které budou předmětem rekonstrukce, proběhne po dohodě výherce s pořadatelem,
přičemž hodnota rekonstrukce (za práce i užitý materiál) nesmí přesáhnout v souhrnu částku
100.000,- Kč bez DPH (podrobnosti rekonstrukce budou určeny smlouvou, viz odst. 3 níže).

-

mix 12 knih ze sortimentu Knihy Dobrovskýv hodnotě 3.500,- Kč vč. DPH.

-

vstup do Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči v hodnotě 1.200,- Kč vč. DPH. Vstup je
výherce povinen realizovat nejpozději do 31. 12. 2019.

Výlet a rekonstrukce budou realizovány v časovém rozmezí 14. 9. 2019 – 15. 9. 2019.
b) Druhá cenasestává z těchto položek:

-

Voucher opravňující výherce získat workshopy a literaturu na téma osobní rozvoj, včetně
účasti na letním kempu pro 1 dítě od organizace Yourchance v hodnotě 10 000 Kč vč. DPH.
Voucher je výherce povinen uplatnit nejpozději do 12 měsíců od jeho převzetí ze strany
pořadatele.

-

Výuka v Safari Park Dvůr Králové v hodnotě 5000,- Kč vč. DPH. Výuku je výherce povinen
realizovat nejpozději do 31. 12. 2019.

-

Vstup do TEPfactor – team adventure pro 30 dětí v hodnotě 15 500,- Kč vč. DPH. Vstup je
výherce povinen realizovat nejpozději do 31. 12. 2019.

-

Vstup do Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči v hodnotě 1 200,- Kč vč. DPH. Vstup je
výherce povinen realizovat nejpozději do 31. 12. 2019.

-

Voucher na jízdenky od Leo Express v hodnotě 5 000,- Kč vč. DPH. Voucher je výherce
povinen uplatnit nejpozději do 31. 12. 2019.

-

mix 12 knih ze sortimentu Knihy Dobrovskýv hodnotě 3.500,- Kč vč. DPH.

c) Třetí cena sestává z těchto položek:
-

Výuka v Zoo koutu v Malé Chuchli od Lesů hl. města Prahy pro 30 dětí v hodnotě 3000,- Kč
vč. DPH. Výuku je výherce povinen realizovat nejpozději do 31. 12. 2019.

-

Vstup do Museum of Senses Praha pro 20 dětí v hodnotě 2000,- Kč vč. DPH. Vstup je výherce
povinen realizovat nejpozději do 31. 12. 2019.

-

Vstup do Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči v hodnotě 1 200,- Kč vč. DPH. Vstup je
výherce povinen realizovat nejpozději do 31. 12. 2019.

-

Voucher na jízdenky od Leo Express v hodnotě 5 000,- Kč vč. DPH. Voucher je výherce
povinen uplatnit nejpozději do 31. 12. 2019.

-

mix 12 knih ze sortimentu Knihy Dobrovskýv hodnotě 3.500,- Kč vč. DPH.

d) Čtvrtá cenasestává z těchto položek:

e)

-

Sportovní vybavení, které v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 věnovala veřejnost do Sport
Boxu umístěného na čerpací stanici Benzina, Praha 7, Argentinská; více informací o tomto
projektu viz zde: www.benzinapomaha.cz/box.

-

Vstup do Pevnosti poznání Olomouc pro 20 dětí v hodnotě 2000,- Kč vč. DPH. Vstup je
výherce povinen realizovat nejpozději do 31. 12. 2019.

-

Vstup do Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči v hodnotě 1 200,- Kč vč. DPH. Vstup je
výherce povinen realizovat nejpozději do 31. 12. 2019.

-

mix 12 knih ze sortimentu Knihy Dobrovskýv hodnotě 3.500,- Kč vč. DPH.

Pátá cena sestává z těchto položek:

-

Sportovní vybavení, které v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 věnovala veřejnost do Sport
Boxu umístěného na čerpací stanici Benzina, Drtinova 557/8, Praha 5; více informací o tomto
projektu viz zde: www.benzinapomaha.cz/box.

-

Vstup do Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči v hodnotě 1 200,- Kč vč. DPH. Vstup je
výherce povinen realizovat nejpozději do 31. 12. 2019.

-

mix 12 knih ze sortimentu Knihy Dobrovskýv hodnotě 3.500,- Kč vč. DPH.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu trvání soutěže rozšířit výše uvedený výčet výher, a to formou
dodatku k těmto pravidlům.

3. Každý účastník soutěže může v rámci soutěže získat pouze 1 výhru.
4. Způsob realizace rekonstrukce, která je součástí první ceny, bude určen ve smlouvě, kterou se zavazuje
s pořadatelem uzavřít její výherce.

5. Způsob předání druhé, třetí, čtvrté a páté ceny (jakož i dalších částí první ceny nad rámec rekonstrukce)
bude individuálně dohodnut mezi pořadatelem a příslušnými výherci tak, aby ceny mohly být předány
nejpozději první týden v září 2019. Nedojde-li k takové dohodě v termínu uvedeném v předešlé větě, je
oprávněn způsob předání těchto cen určit pořadatel.

6. Každý účastník soutěže souhlasí s tím, že stane-li se výhercem v soutěži, pak může název takového
účastníka uvádět pořadatel bezplatně ve spojení s touto soutěží a firmou pořadatele bez omezení doby,
území, množství užití a způsobu užití (šíření). Stejně tak každý výherce bezplatně souhlasí s tím a
zavazuje se zajistit, že pořadatel bude oprávněn pořídit obrazový a video záznam zástupce výherce při
přebírání výhry, jakož i realizovaných výher - případně i v prostorách výherce (včetně podobizen dětí,
kterou jsou autory vítězných soutěžních děl i dalších dětí umístěných do péče účastníka soutěže) s tím, že uvedené obrazové a video záznamy bude pořadatel oprávněn (nikoli však povinen) užít ve
spojení s touto soutěží a názvem pořadatele bez jakéhokoliv omezení, zejména bez omezení doby,
území, množství užití a způsobu užití (šíření).

VII.

Soutěžní díla

1. Nahráním soutěžního díla na Soutěžní web účastník soutěže potvrzuje a odpovídá za to, že poskytnutím
a následným užitím soutěžního díla v souladu s těmito pravidly nejsou porušena autorská nebo jiná
práva třetích osob, např. práva osob případně zobrazených v souvislosti se zaznamenáním soutěžních
děl (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy
související se zasláním soutěžních děl si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní
odpovědnost s tím, že jejich odesláním stvrzuje, že souhlasy má vypořádány. V případě nepravdivosti
uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím/užitím soutěžních děl jsou porušena práva třetích
osob, je účastník soutěže za takové porušení plně odpovědný a pořadatel je oprávněn účastníka soutěže
ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena
odpovědnost účastníka soutěže k náhradě škody pořadateli anebo třetím osobám.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo zcela dle vlastního uvážení vyřadit ze soutěže účastníka soutěže, který se
účastní soutěže prostřednictvím soutěžního díla, jehož obsah či forma je v rozporu se zákonem,
dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy pořadatele a s ním spolupracujících subjektů.

3. Zasláním soutěžního díla do soutěže účastník soutěže uděluje pořadateli nevýhradní souhlas s tím, že
pořadatel je oprávněn soutěžní dílo a všechny jeho případné součásti jako autorská díla, umělecké

výkony a jména, příjmení, podobizny a ostatní složky projevů osobní povahy a osobní údaje osob
případně zachycených v soutěžním díle (v rozsahu zachycení v soutěžním díle) využívat všemi
způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a
použití těchto soutěžních děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah
územní, množstevní a časový). Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit
soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění a takto upravená
soutěžní díla dále užít. Pořadatel je oprávněn, nikoliv však povinen uvádět v souvislosti s užíváním
soutěžního díla jméno a další identifikační údaje autora. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro
jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření
společného díla apod.) potřebný souhlas autora, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen
odesláním soutěžního díla do soutěže. Pořadatel je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby
libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Účastník soutěže odesláním soutěžního díla do soutěže
výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla i osob případně zachycených v
soutěžním díle uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím
skončení prokáže opak, odpovídá v plném rozsahu účastník soutěže za veškeré škody vzniklé v této
souvislosti pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména
znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla pořadateli anebo jiné
osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty)
anebo náklady, je účastník soutěže povinen je v plném rozsahu uhradit.

VIII.

Údaje o účastnících soutěže, zrušení registrace a další související informace

V této soutěži nejsou shromažďovány ani jinak dále zpracovávány žádné osobní údaje o účastnících
soutěže nebo o třetích osobách ve smyslu příslušných právních předpisů, s výjimkou informace o
odpovědné fyzické osobě zastupující účastníka soutěže v rámci registračního formuláře; zbylé údaje
shromažďované v registračním formuláři (adresa, telefon, e-mail) jsou kontaktními údaji na účastníka
soutěže jakožto právnickou osobu. Všechny takto shromážděné údaje budou užívány výlučně pro účely
realizace této soutěže (zejména pro komunikaci s účastníky soutěže a realizaci výher) a po naplnění
tohoto účelu budou bezpečným způsobem zlikvidovány. Účastník soutěže bere na vědomí, že
poskytnutí těchto údajů v rámci registrace do soutěže je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese
pořadatele pořádat o zrušení své registrace do soutěže a anonymizaci tímto způsobem shromážděných
údajů (v takovém případě však bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen), a že, pokud se jedná o
osobní údaje, má právo přístupu k takovým údajům, právo na informace, právo na blokování
nesprávných údajů, blokování, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování
daných údajů, právo na opravu těchto údajů, právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut.
Účastník soutěže bere na vědomí, že zpracování osobních údajů v rámci programu je dobrovolné a
transparentní. V souvislosti s účastí v soutěži nebude účastník soutěže předmětem rozhodnutí
založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně
dotýkalo. Způsob zpracování údajů je manuální a automatizovaný v elektronické formě. Údaje
nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné právní předpisy. V případě
zájmu o zrušení registrace musí účastník soutěže kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese:
info@benzinapomaha.cz. Na e-mailové adrese uvedené v předešlé větě, může rovněž účastník soutěže
sdělit pořadateli jakékoliv námitky, žádosti, stížnosti, uplatnit svá práva či vznést jiné dotazy. O
 rgánem
dohlížejícím na zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může
účastník soutěže podat odpovídající stížnost.

IX.

Ostatní ustanovení

1. Účastník soutěže svou účastí v soutěži výslovně souhlasí s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.

2. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.
3. Výhry ani účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
4. Výhry nelze poskytnout v peněžitém ani v jiném náhradním plnění.
5. Pořadatel je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže. Pořadatel je oprávněn
změnit, zrušit či upravit pravidla soutěže. Dojde-li ke změně těchto pravidel, bude tato změna řádně
zveřejněna na Soutěžním webu.

6. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
7. Úplné znění těchto pravidel soutěže je účastníkům soutěže k dispozici na Soutěžním webu.

V Praze dne 30. dubna 2019

