
Soutěž o ÚČAST NA CAMPUS PARTY 
 
1. POŘADATEL 

Společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2322, (dále jen 
„pořadatel“) pořádá dne 20. 6. 2013 soutěž na stránkách www.telefonica.cz (dále jen "soutěž"). 
 
2. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT? 
Soutěž probíhá od 24. 6. 2013 od 0:00 do 21. 7. 2013 do 23:59. Soutěže se soutěžící zúčastní tak, že 
odešle soutěžní příspěvek.  
Soutěžním příspěvkem se rozumí video, či fotostory na jedno z témat, jak se vypořádat s problémy 

mladých Čechů, které se ukázaly jako nejpalčivější dle výstupů z výzkumu Telefónica Global Millennial 

Survey.  

Jsou to tato témata: 

1) Mladí lidé se obávají obtížného přechodu ze školy do profesního života 
2) Mladí lidé se obávají toho, že budou muset pracovat do konce života, protože nebudou mít dost 

peněz na důchod 
3) Mladí lidé vědí, že mají v ČR dost možností podnikat, ale nechtějí a podnikání pro ně není důležité 

 

Soutěžní příspěvek musí být v jednom z následujících formátů: 

1) Fotografie / Foto-Story: 

Požadovaný rozsah je 9 nebo 12 fotografií.  

Formát souboru: JPEG/JPG 

Komprese: pokud možno co nejnižší 

Interpolace: NE 

Formát a rozlišení: 

- Rozlišení 3,1 Mpix (minimum): 2048x1536 pixelů 
- Rozlišení 5 Mpix: 2592x1944 pixelů                              
- Rozlišení 8 Mpix (doporučené): 3264x2448 pixelů 
- Případně větší rozlišení (formát) až do max. limitu velikosti jedné fotografie (viz níže) 

Maximální velikost jednoho souboru: 20 MB 

Orientace: Landscape / Horizontálně 

Formát názvu souboru: Jmeno_Prijmeni_XX.jpeg/jpg 

Kde číslo XX představuje posloupnost jednotlivých fotografií. (Např. Vaclav_Novak_01.jpg, 

Vaclav_Novak_02.jpg, atd.) 

Informace k fotostory:  základní informace k fotostory / jednotlivým fotografiím (v textu e-mailu, příp. jako .txt 

soubor ve složce s fotografiemi) 

2) Video  

Formát video: AVI,MP4,MOV 

25 snímků / sekundu   

Délka videa: 30 sekund 

Požadovaná kvalita: 

- 480p – 854x480 16:9  
- 720p HD 1280x720 16:9 
- 1080p HD 1920x1080 16:9 

Formát názvu souboru: Jmeno_Prijmeni.xxx (Např. Vaclav_Novak.avi) 

Kde xxx je příslušná koncovka formátu 

Informace k videu (v textu e-mailu, příp. jako .txt soubor ve složce s videem) 

Způsob odeslání příspěvku:  

Soutěžící na vlastní DropBox účet nahraje video / složku fotografií a sdílený link na konkrétní video, resp. 

konkrétní složku odešle ze své e-mailové adresy na adresu: campusparty-cz@o2.com     

Soutěžní příspěvek musí být vytvořen v souladu s normami chránící autorská práva a práva 

k audiovizuálním záznamům. V případě, že bude využívat obsah další strany a pokud soutěžící neprokáže, 

že je oprávněn nakládat s cizími právy, jeho příspěvek bude ze soutěže vyloučen.  

mailto:campusparty-cz@o2.com


Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou a odešle-li více příspěvků ze stejné e-mailové 

adresy, počítá se pouze první obdržený příspěvek. 

Soutěžící je povinen v e-mailu uvést celé své jméno a příjmení. Soutěžící odesláním e-mailu uděluje 
pořadateli souhlas s tím, aby byl na své e-mailové adrese kontaktován pořadatelem v případě oznámení 
výhry. 
 
Soutěž je určena osobám, které jsou starší než 18 let. 
 
3. VÝBĚR VÝHERCŮ 
V soutěži vyhrává 100 soutěžících, jejichž nápady budou vyhodnoceny odbornou komisí jako nejlepší. 
Komise je složena z pěti členů. 
Soutěž trvá 4 týdny, a to od 24. 6. 2013 od 0:00 do 21. 7. 2013 do 23:59. V každém týdnu bude mezi 
soutěžní příspěvky rozděleno 25 výher. Výhry, které se nerozdají, se do dalšího soutěžního týdne 
nepřesouvají. 
Soutěžními týdny se rozumí pondělí 0:00 – neděle 23:59 hod. a jsou následující: 

 24. - 30. 6. 2013 

 1. - 7. 7. 2013  

 8. - 14. 7. 2013 

 15. - 21. 7. 2013 
Soutěžní příspěvky, které budou zaslány před 24. 6. 2013 budou zařazeny do prvního soutěžního týdne. 
 
4. ODMĚNY V SOUTĚŽI 
Výhra v soutěži je následující: 
100x zpáteční jízdenka z Prahy do Londýna, vstupenka na Campus Party Europe a poukaz na ubytování ve 
stanu po celou dobu konání Campus Party, tedy od 2. do 7. září 2013. Výhra je nepřenosná a váže se na 
jméno soutěžícího. 
Výherci pořadatel zašle e-mail s informacemi o výhře a způsobu předání nejpozději do 10 dní od skončení 
celé soutěže, a to na e-mailovou adresu, ze které byla odeslána soutěžní odpověď. Jméno výherce bude 
uveřejněno na webové stránce www.telefonica.cz/campus-party. 
 
5. PŘEDÁNÍ VÝHRY 
Poukaz na ubytování, vstupenka a informace o odjezdu budou výhercům zaslány na kontaktní e-mail 
nejpozději do 21. srpna 2013. Výherce musí zasláním kopie svých dokladů potvrdit, že je starší 18ti let. 
Výherce, který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto podmínkách, ztrácí na 
výhru nárok. 
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. 
Výherce není oprávněn výhru dále převádět na jinou osobu bez souhlasu pořadatele. V případě, že takové 

jednání bude zjištěno, může být příslušná výhra zablokována, stejně jako vstup na akci osobě, na kterou 

byla výhra převedena. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE 
V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této 
soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení 
zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se 
účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. 
Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte e-mail zaslaný pořadatelem. Pořadatel neodpovídá ani 
za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl e-mail od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud 
tyto důvody nespočívají na straně pořadatele. 
Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit dva pokusy o zaslání oznámení o 
výhře. Budou-li oba pokusy neúspěšné a výherce nebude nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy pořadatel 
odeslal výherci druhé oznámení o výhře, kontaktovat pořadatele, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, 
že takový výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá pořadateli. 
Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné 
osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, 
bude soutěžící ze soutěže vyloučen (příkladem může být např. odeslání soutěžního příspěvku z více 
emailových adres nebo uvedení nepravého jména a příjmení v emailu); to platí stejně i v případě jiného 
jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v 
rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. 
Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně 
nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Ze soutěže budou vyřazeny soutěžní příspěvky, 
které jsou vulgární, diskriminující či jinak urážlivé a dále příspěvky, které jsou v rozporu se zákony ČR. 



Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne 
o výhercích. 
Účastí v soutěži uděluje soutěžící časově a místně neomezenou bezplatnou licenci k užití soutěžních 
příspěvků organizátorem a k jeho dalšímu šíření. 
 
7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL 
Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové 
účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 
480/2004 Sb. na dobu neurčitou (tj. do odvolání) v rámci činnosti pořadatele i třetích osob – partnerů 
pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to 
písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména 
právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, 
jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. 
Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, 
podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné. 
V Praze, dne 19. 6. 2013 


