Soutěžní podmínky „Vyhraj eurovíkend, tablet a další ceny se Stážujeme.cz“
Zastoupení Evropské komise v České republice
1.

Působnost soutěžních podmínek

1.1

Tyto soutěžní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na soutěž „Vyhraj eurovíkend,
tablet a další ceny se Stážujeme.cz“ na internetových stránkách www.stazujeme.cz (dále jen
„soutěž“) pořádanou Zastoupením Evropské komise v České republice (dále jen
„Organizátor“).

2.

Předmět, termín a místo soutěže

2.1

Účastníci soutěže mají za úkol přihlásit svůj soutěžní příspěvek, jehož obsahem je jejich
zajímavá zkušenost (vtipný či jiným způsobem zajímavý zážitek z pracovního pobytu
v zahraničí, který by mohl být inspirací pro ty, kteří o pracovní stáži v zahraničí uvažují)
z pracovních (praktických) stáží v rámci programů Evropské unie pro vzdělávání, odbornou
přípravu a mládež, přičemž se může jednat o textovou stať v rozsahu maximálně poloviny 1
normostrany nebo fotografii ve formátech JPG nebo PNG, video ve formátech AVI, WMV,
MP4 nebo MPG či audio nahrávku ve formátu MP3 nebo WMA, a to v dostatečné kvalitě
(video by mělo mít rozlišení minimálně 144p) pro uveřejnění na internetových stránkách.
Soutěžní příspěvek musí být v českém jazyce nebo s titulky.

2.2

Soutěž probíhá ve třech kolech na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).
První kolo probíhá v termínu od 9.1.2015 do 9.4.2015 včetně. Druhé kolo probíhá v termínu
od 10.4.2015 do 9.7.2015 včetně. Třetí kolo probíhá v termínu od 1.9.2015 do 30.11.2015
včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

3.

Účast v soutěži a princip soutěže

3.1

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, občan České republiky nebo státní
příslušník cizí země studující v ČR (přičemž v obou případech se ve chvíli přihlášení do soutěže
může nacházet i mimo oblast České republiky), starší 18 let, která se v minulosti zúčastnila
nebo se právě účastní pracovní (praktické) stáže v rámci programů pro vzdělávání, odbornou
přípravu a mládež Evropské unie a která odešle svůj soutěžní příspěvek spolu s následujícími
údaji: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, prostřednictvím online formuláře
umístěného na webu www.stazujeme.cz nebo na e-mailovou adresu stazujeme@bmpr.cz.

3.2

Každý účastník může poslat v jednom soutěžním kole neomezený počet soutěžních
příspěvků.

3.3

Stejný soutěžní příspěvek se může zúčastnit pouze jednoho soutěžního kola.

3.4

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže
budou ze soutěže vyloučeni. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora
vyloučena i osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje
tato Pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné
zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.

3.5

Odesláním soutěžního příspěvku na e-mailovou adresu prostřednictvím online formuláře
umístěného na webu www.stazujeme.cz nebo na e-mailovou adresu stazujeme@bmpr.cz
dává účastník najevo, že souhlasí s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

3.6

Soutěžní příspěvky lze v prvním kole zasílat nejpozději do 9.4.2015, 23:59 SEČ. V druhém kole
pak nejpozději do 9.7.2015, 23:59 SEČ. Ve třetím soutěžním kole pak do 30.11.2015, 23:59
SEČ.

3.7

Zaslané soutěžní příspěvky projdou revizí Organizátora, který posoudí, zda účastníci splňují
Pravidla soutěže a zda jsou zaslané příspěvky vhodné a právně nezávadné a následně je
umístí na internetovou stránku www.stazujeme.cz.

3.8

Účastí v soutěži účastník uděluje organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména a
příjmení a dále uděluje organizátorovi souhlas s uveřejněním soutěžního příspěvku na
internetové stránce www.stazujeme.cz, facebookové stránce Stážujeme.cz a publikacích
organizátora.

3.9

Výherci každého kola budou vybráni nezávislou odbornou porotou, a to z deseti soutěžních
příspěvků, které v daném kole získají nejvíce hlasů v online hlasování na internetových
stránkách www.stazujeme.cz. Hlasy udělují návštěvníci internetových stránek
www.stazujeme.cz. Pro odeslání hlasu musí každý hlasující vyplnit svou e-mailovou adresu,
na kterou mu bude následně automaticky odeslán unikátní URL odkaz. Na tento odkaz musí
hlasující kliknout, aby byl jeho hlas započítán. Každá e-mailová adresa může pro jeden
soutěžní příspěvek v jednom soutěžním kole hlasovat pouze jedenkrát. Každá e-mailová
adresa přitom může svůj hlas udělit libovolnému počtu příspěvků. Každá osoba může pro
hlasování použít pouze jednu e-mailovou adresu. Z deseti příspěvků, které v daném kole
získají nejvíce hlasů, vybere výherce jednotlivých kol nezávislá odborná porota složená z 5
členů na základě následujících kritérií:
obsahová náplň soutěžního příspěvku a relevantnost informací v něm obsažených
pro veřejnost ve vztahu k pracovním stážím v zahraničí,
kreativita zpracování příspěvku a schopnost zaujmout,
originalita (např. výběr tématu, jeho zpracování, stanovisko k tématu apod.),
přínos příspěvku pro zájemce o pracovní stáž v zahraničí prostřednictvím programu
Erasmus+.
Pro hodnocení jednotlivých kritérií bude použita bodová škála v rozmezí 1 až 5 bodů.
Jednotlivá kritéria mají stejnou váhu.

3.10

V každém soutěžním kole budou oceněny tři soutěžní příspěvky, které v hodnocení porotci
získají nejvíce bodů. Při rovnosti bodů rozhodne odborná porota o pořadí pomocí
většinového hlasování. Vítězové prvního kola budou oznámeni do 20.4.2015, vítězové
druhého kola do 20.7.2015 a vítězové třetího kola do 10.12.2015 na internetových stránkách
www.stazujeme.cz.

3.11

Online hlasování na internetových stránkách www.stazujeme.cz bude v prvním kole probíhat
do 9.4.2015, 23:59 SEČ. Ve druhém kole bude probíhat do 9.7.2015, 23:59 SEČ. Ve třetím kole
bude probíhat do 30.11.2015, 23:59 SEČ.

3.12

Z hlasování budou vyloučeny všechny hlasy a hlasující, které jakýmkoli způsobem (byť jen
částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn
rozhodnout o vyloučení všech hlasujících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hlasování
uplatňují podvodné nebo nečestné praktiky. Pokud vznikne podezření, že došlo k nečestnému
ovlivnění výsledků odporujícímu pravidlům soutěže nebo hlasování, má organizátor právo
učinit opatření a zvýhodněný příspěvek ze soutěže vyřadit. Za nekalé ovlivnění výsledků se
považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např. pomocí
softwarových robotů apod.).

3.13

Ze soutěžních příspěvků, které se v jednotlivých kolech umístí na prvním místě v hodnocení
porotou, bude pomocí většinového hlasování nezávislou odbornou porotou vybrán absolutní
vítěz soutěže. Absolutní vítěz všech kol bude oznámen do 12.12.2015 na internetových
stránkách www.stazujeme.cz.

3.14

Organizátor soutěže nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv soutěžním
příspěvkem. Autor příspěvku uděluje jeho zasláním Organizátorovi právo k dalšímu
bezplatnému a časově neomezenému využití zaslaných podkladů a informací (licenci) podle
čl. 6 těchto Podmínek.

4.

Výhra a nárok na výhru, předání výher

4.1

Každý autor soutěžního příspěvku, který se v jednotlivém soutěžním kole umístí na prvním
místě, získá výhru v podobě Lenovo Yoga Tablet 2.

4.2

Každý autor soutěžního příspěvku, který se v jednotlivém soutěžním kole umístí na druhém
místě, získá výhru v podobě čtečky Amazon Kindle 6 TOUCH.

4.3

Každý autor soutěžního příspěvku, který se v jednotlivém soutěžním kole umístí na třetím
místě, získá výhru v podobě knihy 101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u
přijímacího pohovoru.

4.4

Absolutní vítěz získá poukaz na eurovíkend dle vlastního výběru v hodnotě 19 999 Kč.

4.5

O výhře budou vítězové informováni telefonicky nebo e-mailem a budou vyzváni k zaslání
oskenovaného dokladu totožnosti a potvrzení o absolvování zahraniční pracovní stáže v rámci
vzdělávacích programů Evropské unie. Výhra jim pak bude zaslána doporučeně poštou na
kontaktní adresu do 14ti dnů ode dne zaslání oskenovaného dokladu totožnosti a potvrzení o
absolvování zahraniční pracovní stáže, nebo bude ve stejné lhůtě předána osobně.
Organizátor není zodpovědný za žádné škody nebo zpoždění či nedoručení způsobené
poštovní přepravou účastníkům či výhercům akce.

4.6

Pokud se vítěze nepodaří telefonicky nebo elektronickou komunikací zastihnout do 14ti
pracovních dnů ode dne oznámení na internetových stránkách www.stazujeme.cz, připadne
účastníku s druhým největším počtem hlasů.

5.

Zpracování osobních údajů

5.1

Na zpracování osobních údajů se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“).
Ve smyslu definic obsažených v zákoně č. 101/2000 Sb. je účastník a hlasující subjektem
údajů a Organizátor je správcem. Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb.

5.2

Odesláním soutěžního příspěvku a kontaktních údajů prostřednictvím online formuláře na
internetové stránce www.stazujeme.cz nebo na e-mailovou adresu stazujeme@bmpr.cz
účastník uděluje Organizátorovi svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které pro
účel soutěže uvedl. Osobní údaje účastníka mohou zahrnovat zejména jméno, příjmení,
elektronické kontakty účastníka (e-mail), telefon atd. Tento souhlas uděluje účastník
dobrovolně a na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným
prohlášením doručeným Organizátorovi. Organizátor může na základě písemné smlouvy
pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu. Poskytnuté osobní údaje je Organizátor
oprávněn předat dalším osobám, které budou zajišťovat účel zpracování osobních údajů, vždy
však pouze pro využití a k účelu, ke kterému byly účastníkem poskytnuty.

5.3

Odesláním e-mailové adresy prostřednictvím online formuláře na internetové stránce
www.stazujeme.cz pro účely hlasování uděluje hlasující Organizátorovi svůj souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, které pro účel hlasování uvedl. Osobním údajem
hlasujícího se zde myslí e-mailová adresa. Tento souhlas uděluje hlasující dobrovolně a na
dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením
doručeným Organizátorovi. Organizátor může na základě písemné smlouvy pověřit
zpracováním osobních údajů třetí osobu. Poskytnuté osobní údaje je Organizátor oprávněn
předat dalším osobám, které budou zajišťovat účel zpracování osobních údajů, vždy však
pouze pro využití a k účelu, ke kterému byly účastníkem poskytnuty.

5.4

Účastník a hlasující mají tato práva:
a) právo přístupu k osobním údajům;
b) právo na opravu osobních údajů;
c) právo požádat Organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení, pokud zjistí nebo se domnívá,
že Organizátor nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
d) právo požadovat, aby Organizátor nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav uvedený pod
písmenem c); zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů;
e) právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud Organizátor žádosti
účastníka nebo hlasujícího podle písmene c) nebo d) nevyhoví; účastník se také může se svým
podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

6.

Licenční podmínky soutěže „Vyhraj eurovíkend, tablet a další ceny se Stážujeme.cz“

6.1

Autor (účastník) poskytuje organizátorovi oprávnění k užívání díla (soutěžního příspěvku),
které vytvořil, spočívající v oprávnění organizátora k opakovanému zveřejňování díla na
internetu a případně v periodikách

6.2

Autor poskytuje organizátorovi následující oprávnění k výkonu práva užívat díla (licenci):

a)

organizátor je oprávněn zveřejnit dílo na internetu, případně v periodickém tisku jedenkrát
nebo opakovaně,

b)

organizátor je oprávněn užít dílo pro potřeby a v souvislosti se soutěží „Vyhraj eurovíkend,
tablet a další ceny se Stážujeme.cz“

c)

organizátor je oprávněn šířit dílo v elektronické podobě k účelům jeho hodnocení v rámci
soutěže,

d)

organizátor je oprávněn šířit dílo v elektronické podobě na internetu (tzv. elektronické vydání
periodického tisku)

6.3

Autor poskytuje licenci jako nevýhradní po dobu trvání autorských práv k dílu.

6.4

Autor odpovídá organizátorovi za právní bezvadnost díla, kterou se rozumí, že autor je
jediným tvůrcem díla, dílo je původní a jeho užitím nebudou neoprávněně zasažena autorská
práva třetích osob, autor je výlučným nositelem autorských práv k dílu. Veškeré finanční
nároky třetích osob vyplývající z užití díla (např. nároky na odměnu za pořízení a použití
podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání a převzetí díla

uspokojeny a dílo dosud nebylo veřejně užito a autor neudělil žádné osobě souhlas k jeho
užití.
6.5

Pokud by organizátorovi vznikla škoda, nebo jiná újma z důvodu právních vad díla, je autor
povinen organizátorovi tuto škodu nahradit.

7.

Závěrečná ustanovení

7.1

Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se
považuje okamžik umístění Podmínek na internetové stránky www.stazujeme.cz. Tyto
Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Organizátor, a to kdykoliv. Organizátor
oznámí změnu Podmínek upozorněním na internetových stránkách. Souhlas s novým zněním
Podmínek vyjádří uživatel tím, že bude internetové stránky užívat od okamžiku oznámení
změny Podmínek.

7.2

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a všech partnerských společností
podílejících se na realizaci soutěže, včetně osob jim blízkých.

7.3

V případě jakýchkoli dotazů ve věci této soutěže je možné se informovat na e-mailové adrese
stazujeme@bmpr.cz a to po celou dobu trvání soutěže.

7.4

Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných i bez udání
důvodu přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

7.5

Na výhru nevzniká právní nárok a nelze ji vymáhat soudně. Výhra se nedá vyměnit za peníze.
V případě, že účastník soutěže v průběhu soutěže poruší hrubým způsobem Podmínky
soutěže, jeho účast v soutěži končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany
Organizátora.

V Praze dne 9.1.2015

