
ÚPLNÁ PRAVIDLA „FOTOSOUTĚŽ LESNÍ DETEKTIV“ 

(dále jen „pravidla soutěže“) 

 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných, jasných a závazných pravidel soutěže s názvem 

„Fotosoutěž lesní detektiv“ (dále jen „soutěž“), v níž účastníci hrají o edukační hry firmy Awocado 

s.r.o. 

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

Soutěž se koná na sociální síti Facebook, konkrétně na stránce 

https://www.facebook.com/lesnisvet/. 

 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Pořadatelem soutěže je společnost Awocado s.r.o., Collinova 421, 500 03 Hradec Králové. 

IČ 28989121, DIČ: CZ28989121. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským 

soudem v Hradci Králové Spisová značka: C 27434 (dále jen „organizátor“). 

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE, ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Soutěž probíhá od 19. 3. 2019 do 28. 4. 2019 23:59 (dále jen „doba konání soutěže“) na územní České 

republiky. Soutěž se probíhá na sociální síti Facebook a to na Facebookových stránkách spravovaných 

organizátorem (https://www.facebook.com/lesnisvet/) (dále jen „FB profil“) a webových stránkách 

organizátora (https://www.lesnisvet.cz/fotosoutez-pro-deti-a-rodice). 

Soutěže se může účastnit dospělá osoba, se sídlem na území České republiky (dále jen „soutěžící“ 

nebo „účastník soutěže“) a to pouze s jedním příspěvkem. 

3. SOUTĚŽNÍ PRINCIP A PODMÍNKY 

Organizátor vloží na FB profil soutěžní status v tomto znění: 

“Vyfoťte pobytovou stopu zvířete“ 

Vezměte sebe, děti a foťák do lesa. Rozhlížejte se po pobytových stopách, které v něm zanechali 

živočichové. Může to být stopa, úkryt, paroží, zbytky potravy, hnízdo aj. Až pobytovou stopu vyfotíte, 

přemýšlejte, kdo ji tam mohl zanechat. Pořiďte jednu fotografii navíc, kde s pobytovou stopou 

vyfotíte i ruku svého dítěte, která ukazuje prsty písmeno L. Ta bude jen pro nás, abychom věděli, že 

jste pátrali s dětmi. 

„Zašlete fotky“ 

Fotky vašich úlovků nám pošlete společně s vaším tipem, komu pobytová stopa patří a lokalitou, 

kde jste fotili. To vše zašlete na adresu info@lesnisvet.cz. Do předmětu napište FOTOSOUTĚŽ. 

Nejzajímavější a nejpovedenější fotografie pověsíme na facebook a pět z nich odměníme. 

Soutěžící se do soutěže přihlásí odesláním fotografie pobytové stopy. Úkolem soutěžících je vzít děti 

do lesa, najít pobytovou stopu živočicha a vyfotit ji. Do 28. 4. 2019 zaslat na e-mail info@lesnisvet.cz 

fotografii pobytové stopy, tip, komu pobytová stopa patří a lokalitu, kde fotografie vznikla. Veškerá 
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pravidla jsou umístěná na  webových stránkách organizátora (https://www.lesnisvet.cz/fotosoutez-

lesni-detektiv). 

 

4. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE, VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ 

V soutěži bude vybrán 1 výherce, který obdrží za 1. místo Razítka - stopy zvěře + karetní hru Černý 

Petr, 1 výherce za 2. místo, který obdrží Pexeso poznávací Náš les + karetní hru Černý Petr, 1 výherce 

za 3. místo, který obdrží Pexeso malé - stopy zvěře + karetní hru Černý Petr a 2 výherci za 4.-5. místo, 

kteří obdrží Kvarteto biotopy + karetní hru Černý Petr. 

Jeden soutěžící může přihlásit do soutěže více fotek, ale vyhrát může jen s jednou fotografií. Tudíž 

jeden výherce nemůže vyhrát více výher než jednu. 

Vyhodnocení výherců proběhne do 3. 5. 2019. Organizátor soutěže vybere 5 výherců edukačních her.  

K informování  výherců dojde prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů (e-mailové adresy, ze 

které byla fotografie odeslána). Zároveň budou vítězné fotografie uveřejněné na FB profilu a 

webových stránkách organizátora.  

Pokud kterýkoli z výherců nebude do 17. 5. 2019 reagovat na informační e-mail, výhra propadá. 

Jednou z podmínek získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy, telefonu, jména, příjmení, 

bydliště. Tyto údaje soutěžící poskytne až na základě informačního e-mailu o výhře, který organizátor 

všem výhercům zašle. Neuvedení kontaktních údajů povede k zániku nároku na výhru. 

Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené výhercům nebo třetím osobám 

výhrami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto výher. 

Výhru nelze vyplatit, případně kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné 

vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném 

termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok 

na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele. 

5. SOUHLAS S PRAVIDLY 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

6. OSOBNÍ ÚDAJE 

Zapojením se do soutěže účastník schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani 

oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi 

souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje. 

Dojde-li k odeslání vytvořené fotografie a textu na e-mail info@lesnisvet.cz, poskytuje soutěžící 

v momentu odeslání oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (dále jen „licence“). Licence 

se poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní a k jakémukoliv způsobu užití.  

Zpracovávané osobní údaje výherců: Jméno a příjmení výherce, adresa, e-mail, telefonní číslo. Osobní 

údaje se zpracovávají zejména k evidenci účastníků soutěže, k následnému výběru vítězů a zaslání 

výher.  
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Soutěžící uděluje zasláním fotografií pobytové stopy organizátorovi souhlas se zpracováním 

poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, a 

to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní 

číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při komunikaci o převzetí výhry. Poskytnutí údajů je 

podmínkou udělení výhry. Správcem osobních údajů je organizátor.  

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let 

zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených 

vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním 

nebo předáním výhry a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výhry v soutěži.  

Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu 

osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti 3 zpracování osobních údajů, právo 

na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na 

správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního 

života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.  

Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má 

bydliště, a dále souhlas s uveřejněním soutěžní fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových 

stránkách, facebookový stránkách a to bez omezení. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže 

zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, nemá nárok na 

výhru. 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje 

známky nekalého či podvodného jednání. 

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Ze soutěže jsou vyloučeni 

všichni zaměstnanci Pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. 

V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba 

jim blízká, cena se neodevzdá. 

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastní v soutěži 

(především funkčnost sítě Facebook). 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její 

pravidla. 

Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně nebo 

elektronicky ve formě dodatku ke stávajícím pravidlům. 

Účinnost této změny nastává v okamžiku zveřejnění dle předchozí věty. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek 

stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či 

částečně stanovené podmínky pro získání výher. 



Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv 

jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. 

Tato promoakce není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv 

spojena se společností Facebook, Inc. A tato společnost za ni neručí. Informace o soutěžících jsou 

poskytnuty neuzavřenému počtu příjemců informace a ne společnosti Facebook, Inc. 

Společnost Facebook, Inc. Je osvobozena od jakýchkoli závazků za kterýmkoli z účastníků 

vyplývajících z této soutěže. 

 

V Hradci Králové dne 28. 3. 2019 


