
Pravidla fotosoutěže 
 

Studentský klub Silicon Hill vyhlašuje fotosoutěž pro obyvatele Strahova. 
 
Základní ustanovení 
 

1. Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je 
stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude soutěž probíhat. 

2. Pořadatelem se rozumí Silicon Hill 
3. Vztah mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí těmito podmínkami. 

 
Obecné podmínky 
 

1. Soutěže se může účastnit každý člen klubu Silicon Hill s platným členstvím. 
2. Soutěžní kolo začíná jeho vyhlášením, které proběhne každou 1. neděli v měsíci, a 

končí uzavřením sbírání lajků v pátek před 1. nedělí následujícího měsíce. Fotí se na 
dané téma, které je vyhlášené na Facebooku Silicon Hill vždy současně se zahájením 
soutěžního kola. 

3. Vyhlášení výherce proběhne na Facebooku Silicon Hill. 
4. Každý soutěžící může zaslat jenom jednu fotografii, která neodporuje etickému kodexu. 

Na kvalitě fotografie nezáleží, může být pořízena zrcadlovkou, mobilem, …  
5. Soutěžící musí být autorem fotografie. 
6. Soutěžící se může opakovaně účastnit různých soutěžních kol, i když některé z 

předcházejících vyhraje. 
7. Soutěžící zasílá svou fotografii na email fotosoutez@siliconhill.cz od vyhlášení téma a 

nejpozději do 4. neděle v měsíci do 20:00. 
8. Pořadatel v následujících 24 hodinách umístí fotografie na Facebook Silicon Hill. 
9. Vyhrává fotografie, která do pátku před 1. nedělí následujícího měsíce do 12:00 získá 

nejvíce “lajků”. Počítají se pouze lajky získané u fotografie nahrané na Facebooku 
Silicon Hillu. Fotografii je možné sdílet pouze na svém osobním profilu na Facebooku a 
je zakázáno sdílet fotografii ve skupinách, které nejsou určeny pro obyvatele Strahova. 
Porušení tohoto pravidla může vést k trvalému vyloučení soutěžícího ze Soutěže. 
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10. Přehled termínů všech soutěžních kol pro akademický rok 2016/2017: 

Kolo Vyhlášení tématu Ukončení přijímaní 
soutěžních 
fotografií 

Ukončení hlasování 
(získávání lajků) 

1. kolo 9. 10. 2016 30. 10. 2016 - 
20:00 

4. 11. 2016 - 12:00 

2. kolo 6. 11. 2016 27. 11. 2016 - 
20:00 

2. 12. 2016 - 12:00 

3. kolo 4. 12. 2016 25. 12. 2016 - 
20:00 

30. 12. 2016 - 
12:00 

4. kolo 1. 1. 2017 29. 1. 2017 - 20:00 3. 2. 2017 - 12:00 

5. kolo 5. 2. 2017 26. 2. 2017 - 20:00 3. 3. 2017 - 12:00 

6. kolo 5. 3. 2017 26. 3. 2017 - 20:00 31. 3. 2017 - 12:00 

7. kolo 2. 4. 2017 30. 4. 2017 - 20:00 5. 5. 2017 - 12:00 

8. kolo 7. 5. 2017 28. 5. 2017 - 20:00 2. 6. 2017 - 12:00 

9. kolo 4. 6. 2017 25. 6. 2017 - 20:00 30. 6. 2017 - 12:00 

Letní kolo 2. 7. 2017  15. 9. 2017 - 12:00 

 
 
Práva a povinnosti soutěžícího 
 

1. Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně. 
2. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou 

důležité pro získání a zaslání/předání výhry. 
3. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne prostřednictvím elektronické pošty, tj. 

zasláním e-mailu, nebo pomocí Facebooku. 
 
Práva a povinnosti Pořadatele 

1. Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 5-ti dní 
od ukončení soutěžního kola, a to prostřednictvím emailu nebo Facebooku. 

2. Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru. 
3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět svobodný výběr soutěžících. 
4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří jednají v rozporu s 

dobrými mravy, narušují oprávněné zájmy pořadatele, snižují jeho pověst nebo kteří 
jednají v rozporu se zákonem. Rozhodnutí pořadatele soutěže je v této věci konečné. 



5. Pořadatel si vyhrazuje právo zablokovat účast v soutěžích těm uživatelům, kteří 
opakovaně porušují podmínky soutěží, jako rovněž v každém jiném případě, vznikne-li 
odůvodněná domněnka, že daný účastník může porušovat oprávněné zájmy pořadatele, 
činí pokusy obejít podmínky soutěže nebo ochranu a způsoby fungování aplikace 
soutěží. Účastník, který se přihlašuje a umísťuje jakékoliv jiné materiály na stránkách 
soutěží, bere na vědomí, že jejich případné odstranění pořadatelem má stejné důsledky 
jako informování účastníka o záměru jejich odstranění z důvodu porušení podmínek 
soutěže nebo z důvodu úředního oznámení nebo získá-li správce soutěžních stránek 
věrohodnou informaci o protiprávní povaze umístěných materiálů. 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované hlavní výhry výhrami obdobného typu 
a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher. Dále právo kdykoliv změnit 
pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Pořadatel si vyhrazuje 
právo věnovat nepřiznané nebo nepřevzaté ceny na jiné účely, které se týkají 
pořadatele. 

7. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. 

8. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je 
pořadatelem stanovena. 

9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže bez uvedení důvodu. 
Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah a jiné materiály umístěné 
účastníkem soutěže prostřednictvím internetových stránek. Pořadatel nenese jakoukoliv 
odpovědnost za obsah a jiné materiály přihlášené účastníkem do soutěže 
prostřednictvím internetových stránek. Nepřípustné jsou pokusy provádět na soutěžních 
stránkách úkony, které jsou v rozporu se zákonem, všeobecně považované za morálně 
nepřípustné, společensky nevhodné nebo porušující zásady etikety, přičemž je 
nepřípustné zejména: 

10. Umísťování obsahů ze strany účastníků, které jsou v rozporu se zákonem, obsahů 
obecně považovaných za morálně nepřípustné, společensky nevhodné a porušující 
pravidla etikety na soutěžních internetových stránkách. 

 
Závěrečná ustanovení 

1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními 
předpisy České republiky. Soutěžící potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem 
seznámen a zavazuje se podle nich řídit. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních 
podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých webových 
stránkách.. 

3. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 3. 10. 2016. 


