
                           

                                                

Pravidla soutěže “Mezinárodní den světla na Instagramu” 

Do soutěže může účastník přihlásit maximálně 5 fotografií z jednoho instagramového účtu, a to do 23.5.2019 do 23:59. 

Fotografie musí být nahrané na Instagram v období 16.5. – 23.5.2019. 

Nasdílejte jakoukoli svou fotku z Mezinárodního dne světla s označením @hilase.centre a @elibeamlines a #IDL2019, a připište 

“Chci soutěžit!”.  

Po 23.5. 2019 vybereme 5 výherců. Výherce bude vybírat porota složená ze zástupců Fyzikálního ústavu a laserových center 

HiLASE a ELI Beamlines. 

Soutěží se o trička s motivem laserových center a další propagační předměty.  Výherci budou o svých výhrách informováni do 

31.5. 2019 pod soutěžním příspěvkem na Instagramu s výzvou, aby kontaktovali organizátora soutěže přes soukromé zprávy, 

kde budou informováni o dalším postupu.  

Ceny zašleme výhercům poštou, případně si je po domluvě mohou vyzvednout osobně. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost 

za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze 

vymáhat soudně.. 

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů: 

Komentováním soutěžního příspěvku na profilu Instagramu s příslušným označením vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj 

výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže Fyzikálnímu ústavu AV ČR za 

účelem další komunikace týkající se soutěže. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži. Tento výslovný souhlas pořadateli zahrnuje zejména 

souhlas:  

o k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže.  

o k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a 

PSČ) a e-mail pouze za účelem zaslání výhry. 

o s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu - jméno instagramového účetu - na výherní listině. 

  



                           

                                                

Autorská díla 

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý 

soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a 

s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. 

Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, případně 

komentáře, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím 

v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou 

dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související 

s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za 

případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je 

odpovědný účastník soutěže. 

 

 


