
Soutěžní pravidla výzvy Ztvárni svoji úzkost

Pořadatel soutěže: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
rektorátní pracoviště Informační a poradenské centrum (dále jen „Pořadatel či
správce“) vyhlašuje na instagramovém účtu @div_nej_
(https://www.instagram.com/div_nej_/) (dále jen “soutěžní portál”) soutěž v rámci
aktivit projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci (dále
„Soutěž“).

1. Doba trvání soutěže

Soutěž bude realizována ve dnech 11. 4. 2022 až 31. 5. 2022 a bude trvat do 11. 5.
2022 do 23:59 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18ti let, která má profil na sociální
síti Instagram, která v průběhu trvání Soutěže na základě vyhlášených podmínek
soutěže zareaguje vložením svého soutěžního výtvoru se správným označením
profilu soutěžního portálu a vypsanými hashtagy #ztvarnisvojiuzkost #divnejzcu, příp.
zašle svůj soutěžní výtvor na na e-mail poduz@rek.zcu.cz s označením názvu
soutěže v předmětu (Ztvárni svoji úzkost). Výhercem se může stát pouze účastník s
doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit
právnické osoby.

3. Mechanismus soutěže

Ze všech soutěžních výtvorů, které byly účastníky nasdíleny či zaslány na e-mail
poduz@rek.zcu.cz s označením názvu soutěže v předmětu (Ztvárni svoji úzkost) v
době trvání soutěže, vybere odborná porota na základě shody 3 výherce.

3. Výhry

Výhry jsou specifikovány při ohlášení startu soutěže k zasílání soutěžních výtvorů ve
stories na soutěžním portálu Pořadatele.

4. Výherci

Výherci budou vyhlášeni dne 14. 6. 2022 na soutěžním portálu. Jednotliví výherci
budou do 3 dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktováni Pořadatelem
prostřednictvím soukromé zprávy na instagramu, příp. formou mailu, aby sdělili svoje
kontaktní údaje a domluvili se na osobním převzetí výhry v Plzni.

Výherci, kteří v minulosti nevedli konverzaci s Pořadatelem skrze soukromou zprávu,
budou v rámci vyhlášení vyzváni, aby se Pořadateli ozvali skrze soukromou zprávu
sami do 7 dnů od vyhlášení. Výherce je povinen reagovat na soukromou zprávu
případně na vyzvání ke kontaktování Pořadatele soukromou zprávou do 7 dnů ode
dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce nebude reagovat, propadá výhra



Pořadateli.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky související s
průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je
nelze vymáhat soudně.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území
České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry propadnou
Pořadateli.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání
ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému
soutěžícímu k získání výhry.

5. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Zveřejněním výtvoru s označením profilu soutěžního portálu a vypsáním povinných
dvou soutěžních hashtagů vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný
souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu s předpisy na ochranu
osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci
soutěže společnosti Západočeská univerzita v Plzni, jako správci. Udělení souhlasu
je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží - li
Pořadatel nesouhlas nebo žádost o vymazání údajů z databáze, má toto automaticky
za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů zahrnuje souhlas:

- ke zpracování následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa
(ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ), e-mail a telefonní číslo za účelem zaslání,
či domluvě na předání výhry.

- s případným zveřejněním svých osobních údajů v souvislosti s výsledky soutěže v
rozsahu: jméno, příjmení v rámci živého vysílání na soutěžním portálu, v médiích,
propagačních a reklamních materiálech pořadatele.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány
výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně
osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

Souhlas ke zpracování osobních údajů účastníci udělují správci na dobu nezbytně
nutnou, nejdéle však po dobu 1 roku od ukončení soutěže.

6. Další důležité podmínky soutěže



Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry
peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak
zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na
ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na
vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného
soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze
zneužívání soutěže.

Vyobrazení výher v příspěvcích je ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné
podobě výher. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání
důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel
nabývají účinnosti jejich zveřejněním na soutěžním portále pořadatele. Pořadatel
může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z
důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli
závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu,
bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž
pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit,
ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž.

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v
souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou),
ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi
zveřejňovány u jednotlivých soutěžních příspěvků, ani za tiskové chyby.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či
závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné
nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by
mohlo dojít na počítači či jiného zařízení účastníka soutěže nebo jakékoli jiné osoby
v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoliv
osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli
technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se
soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v
případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy,
snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k
poškozování jména pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez
náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

V Plzni dne 8. dubna 2022.

Aktualizováno 12. 5. 2022 (prodloužen deadline odevzdání příspěvku z 11. 5. 2022
na 31. 5. 2022, vyhlášení výherců přeloženo na 14. 6. 2022)


