Pravidla FotoSoutěže
Organizátor a vyhlašovatelem soutěže je společnost Kapatex s.r.o., zastoupená eshopem
Frotedarek.cz.
Účastník soutěže může být:
• Každý, kdo zašle alespoň jednu fotografii ve formátu .jpg o minimální velkosti 3 MB
s tématikou „Můj mazlíček“ nebo „Moje dovolená“
• Uvede plné kontaktní údaje (jméno autora, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu)
• Uvede krátký popisek fotografie (název fotky)
Výhry
• hlavní cena: 1x značková softshellová bunda (barva a velikost dle vlastního výběru, pánská i
dámská varianta ) s Vaším vlastním logem
• další ceny: 4x velká osuška s vlastním designem ( poukazy na vytvoření FotoOsušky na
www.frotedarek.cz v hodnotě 599 Kč včetně dopravy zdarma)
Termíny
• Fotografie zasílejte: od 24.7.do 16.8.2015
• Dne 17.8. zveřejněníme náhledy všech soutěžních snímků
• Hlasování na FB bude probíhat od 17.8. do 30.8.
• Vyhodnocení proběhne 1.9.2015
Vyhodnocení soutěže
• Všechny zaslané fotografie budou zveřejněny v náhledech na Facebooku FroteDarek
• Dvě fotografie s největším počtem "like" vyhrávají FotoOsušku
•

Hlavního výherce bundy a další 2 výherce FotoOsušek vybere tříčlenná komise společnosti
Kapatex

•
•
•

Celkem bude vybráno 5 nejlepších fotografií
Jeden soutěžící může získat maximálně 2 ceny
Výherci budou vyrozuměni emailem

Pravidla
• Fotografie je/jsou zaslané prostřednictvím služby uschovna.cz nebo podobné na email
soutez@kapatex.cz.
• Účastník fotosoutěže prohlašuje, že fotografii pořídil sám, či má písemné povolení autora
k jejímu šíření. Prohlašuje také, že případné osoby zachycené na snímku souhlasí s jeho
zveřejněním. V případě, že to tak není, tak se účastník vystavuje riziku spojenému s
porušováním autorských práv pravého vlastníka fotografie, se všemi možnými právními
následky!
• Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí s tématem soutěže nebo které budou
obsahovat neetický obsah či nepovolený obsah.
• Všechny fotografie zaslané do fotosoutěže se stávají majetkem organizátora společnosti
Kapatex s.r.o., který si vyhrazuje právo s nimi nakládat dle vlastního uvážení a použít je ke
svým účelům bez dalšího souhlasu účastníka fotosoutěže. Zasláním fotografie poskytuje
účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby
užití.
• Organizátor nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné
porušení autorských práv je plně odpovědný účastník.
• Účast v soutěži je dobrovolná. Vyhlašovatel má právo měnit pravidla soutěže včetně doby její

platnosti či soutěž ukončit.
• Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.
• Vyloučeni ze soutěže jsou všichni zaměstnanci společnosti Kapatex s.r.o.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Odesláním fotografie do soutěže soutěžící zároveň stvrzuje, že souhlasí se zařazením, správou,
zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů společností Kapatex s.r.o. v souladu s
podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů v platném znění.

