Vize ČR 2050 – podmínky souteze

VIZE ČR 2050
PODMÍNKY SOUTĚŽĚ BĚŽ LOSOVÁNÍ
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Žapsany ustav Institut pro křesťansko-demokratickou politiku, z.u.,
ÍČ 04600240, sídlem Karlovo namestí 317/5, Nove Mesto, 120 00 Praha 2, vedeny
u Mestskeho soudu v Praze, dale jen „IKDP“ organizuje v termínu od 10:00 hodin dne
22.2. 2017 do 23:59 hodiny dne 16. 4. 2017 (dale jen „Doba konání“) verejnou soutez
bez losovaní zvanou „Vize ČR 2050“ (dale jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla
a podmínky
Souteze,
ktere
jsou
k dispozici
na
internetove
strance
www.vizecr2050.cz/pravidla-souteze provozovane ÍKDP.
1.2
Čílem je podnítit zajem mladych obcanu Česke republiky o budoucnost ČR a její
vyvoj a poskytnout jim prílezitost k formulaci a vyjadrení jejich myslenek.
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽE

2.1

Účastník
2.1.1
Souteze se muze zucastnit se svou soutezní prací autor nebo autorsky
tym.
2.1.2
Pri prihlasení soutezní prace musí byt jasne uvedeno, kdo bude v prípade
obdrzení vyhry soutezní praci prezentovat na zaverecne konferenci.
2.1.3
Áutor nebo autorsky tym (dale take jen „Účastník“), ktery splní
podmínky Souteze uvedene v techto pravidlech, se muze ucastnit Souteze, pokud
autor nebo vsichni clenove autorskeho tymu:
2.1.4
Jsou plne svepravní;
2.1.5
Jsou obcany Česke republiky
2.1.6
Jsou v dobe konaní Souteze mladsí 30 let vcetne;
2.1.7
Osoba mladsí 18 let se muze ucastnit pouze se souhlasem zakonneho
zastupce.
2.1.8
Áutor nebo autorsky tym prostrednictvím vybraneho zastupce
autorskeho tymu se prihlasí do Souteze tak, ze provede kompletní registraci do
Souteze na www.vizecr2050.cz vcetne sveho jmena, príjmení, veku, mesta
bydliste, telefonního císla a emailu, a odesle soutezní praci;
2.1.9
Ž ucasti v Soutezi budou vylouceni ti, poprípade jim nevznikne navrh na
poskytnutí penezite vyhry, kterí:
2.1.9.1 Nesplní podmínky Souteze uvedene v techto pravidlech;
2.1.9.2 V souvislosti se Soutezí budou jednat autor nebo kdokoliv z clenu
autorskeho tymu v rozporu spravními predpisy a/nebo s dobrymi mravy
2.1.9.3 Uvedou v Soutezi nepravdive nebo neuplne informace.
2.1.9.4 V prípade vyloucení Ucastníka nema takovy Ucastník pravo na
nahradu nakladu ci skody, ktera by mu mohla vzniknout.
2.1.10 ÍKDP nenese odpovednost za technicke ci softwarove nastavení zarízení
Ucastníka, ktere mu neumozní se Souteze zucastnit.
2.1.11 Že souteze jsou vylouceni zamestnanci ÍKDP.
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2.2
Soutěžní práce
Ucastí v soutezi je zaslaní soutezní prace prihlasenym ucastníkem, a to do 16. dubna
2017. K tomuto datu musí byt soutezní prace dorucena na e-mailovou adresu
mojevize@vizecr2050.cz.
2.2.1
Soutezní prace muze byt zpracovana jako text, video ci audio zaznam. Po
dohode s organizatory souteze lze prihlasit i jine formaty soutezní prace.
2.2.2
Soutezní prace musí byt v ceskem jazyce.
2.2.3
Soutezní prace musí byt odpovedí na tyto dve otazky:
2.2.3.1 Jakou ma soutezící vizi pro Českou republiku v roce 2050 v jedne
z danych kategorií?
2.2.3.2 Jak lze teto vize dosahnout?
2.2.4
Soutezní prace musí obsahem spadat do jedne z níze uvedenych kategorií:
2.2.4.1 Česko a svet
2.2.4.2 Ěkonomika a technologie
2.2.4.3 Žemedelství a ekologie
2.2.4.4 Socialní politika
2.2.4.5 Regionalní rozvoj
2.2.5
Áutor nebo autorsky tym muze do souteze zaslat pouze jednu soutezní
praci.
2.2.6
Do souteze muze Ucastník zaslat pouze vlastní a puvodní soutezní praci,
tedy praci vypracovanou samostatne Ucastníkem.
2.2.7
Jestlize zasle Ucastník do souteze více soutezních prací, bude v ramci
souteze hodnocena pouze první dorucena soutezní prace a k ostatním nebude
prihlízeno.
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PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1
Kazdy Ucastník, ktery se prihlasí do souteze, splní zakladní podmínky Souteze
a zasle svou soutezní praci v dobe konaní Souteze, bude mít moznost vyhrat penezitou
vyhru, pricemz zaslaním sve soutezní prace potvrzuje, ze se chce ucastnit posouzení
soutezní prace za podmínek dale uvedenych a získaní penezite vyhry.
3.2
Áutori víteznych soutezních prací budou mít prílezitost osobního setkaní
s hodnotiteli a predními predstaviteli KDU-ČSL.
3.3
Prihlasením do Souteze vyjadruje Ucastník souhlas s temito pravidly souteze.
3.4
Žaslaním soutezní prace se autor nebo registrovany zastupce autorskeho tymu
zavazuje k ucasti na zaverecne konferenci v prípade, ze jeho soutezní prace/prace jeho
tymu bude mezi ocenenymi.

PENĚŽITÉ VÝHRY V SOUTĚŽI

4.1
Soutezní prace budou v období od skoncení lhuty pro dorucení soutezních prací
do 14. kvetna 2017 hodnoceny dvema hodnotitelskymi liniemi, a to
4.1.1
odborníky
4.1.1.1 Kazda soutezní prace bude hodnocena dvema odborníky, ktere
urcí ÍKPD.
4.1.1.2 Pri hodnocení bude kladen duraz zejmena na:
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4.1.1.2.1 splnení zadaní;
4.1.1.2.2 realnost navrhu;
4.1.1.2.3 originalitu;
4.1.1.2.4 vyuzití aktualních poznatku;
4.1.1.2.5 kvalitu zpracovaní.
4.1.2
verejností
4.1.2.1 Prace s nejvyssím hodnocením od odborníku budou ode dne 1.
kvetna
2017
vystaveno
na
Facebookovych
strankach
https://www.facebook.com/ÍKDPcz, kde bude verejnost moci do 14.
kvetna udelovat hlasy pracím, ktere povazuje za nejlepsí.
4.2
Áutori trí soutezních prací, ktere od odborníku získají nejlepsí ohodnocení,
získají pri splnení podmínek v techto pravidlech penezitou vyhru:
4.2.1
1. cena: 20.000 Kc
4.2.2
2. cena: 15.000 Kc
4.2.3
3. cena: 10.000 Kc
4.3
Áutori trí soutezních prací, ktere na webovych strankach souteze obdrzí nejvíce
hlasu verejnosti, získají pri splnení podmínek v techto pravidlech penezitou vyhru:
4.3.1
1. cena: 20.000 Kc
4.3.2
2. cena: 15.000 Kc
4.3.3
3. cena: 10.000 Kc
4.4
ÍKDP vyhlasí dne 16. kvetna 2017 na zaverecne konferenci vítezne autory.
4.5
ÍKDP vyplatí sest penezitych vyher v celkove hodnote 90.000 Kc.
4.6
Jednotliví vyherci vcetne sveho jmena, príjmení, veku, mesta a statu bydliste
budou po vyhodnocení zverejneni na internetovych strankach www.vizecr2050.cz a
www.facebook.com/ÍKDPcz.
4.7
ÍKDP bude vyherce kontaktovat telefonicky i emailem s pouzitím kontaktních
udaju, ktere Ucastník uvedl pri sve registraci, a to nejpozdeji ve lhute 2 pracovních dnu
po vyhodnocení Souteze.
4.8
Penezite vyhry budou vyhercum predany na zaverecne konferenci. Jestlize se
vyherce nebude osobne ucastnit zaverecne konference a nebude tak mozne mu
penezitou vyhru predat, bude mu ÍKPD zaslana písemna vyzva k prevzetí vyhry
v termínu stanovenem v teto vyzve. Penezite vyhry, ktere si vyherci nevyzvednou ani
v nahradním termínu stanovenem ve vyzve, propadají ÍKDP a vyherci ztracejí narok na
jejich vyplacení.
4.9
Pokud se vyhercem stane osoba mladsí 18 let, musí se dostavit k prevzetí vyhry
se svym zakonnym zastupcem.
4.10
O prípadnem vyloucení ze Souteze je vyherce informovan poverenym
zamestnancem ÍKDP.
4.11
Čeny nejsou pravne vymahatelne.
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OSOBNÍ ÚDAJE A AUTORSKÁ PRÁVA

5.1
Prihlasením do souteze dava Ucastník ÍKDP ve smyslu zakona c. 101/2000 Sb., o
ochrane osobních udaju a o zmene nekterych zakonu, v platnem a ucinnem znení (dale
jen „Žakon“), vyslovny souhlas se zpracovaním svych osobních udaju, v rozsahu zejmena
jmeno, príjmení, adresa a kontaktní telefon za ucelem proverení jeho ucasti v Soutezi a
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predaní ceny. Tento souhlas se zpracovaním osobních udaju je dobrovolny. Odvolaní
souhlasu je ucinne okamzikem dorucení ÍKDP a ma za nasledek vyloucení Ucastníka
z dalsí ucasti v Soutezi vcetne ztraty naroku na predaní ceny, stane–li se tak pred jejím
prevzetím. Ucastník ma zaroven dle ust. § 12 Žakona pravo prístupu k temto svym
osobním udajum a dle ust. § 21 tamtez pravo na vysvetlení, pravo je opravit, zablokovat
nebo pozadovat jejich doplnení ci likvidaci.
5.2
Prihlasením do Souteze (registrací a odeslaním soutezního príspevku) dava
Ucastník souhlas s tím, ze jeho jmeno, príjmení, kontaktní místo, fotografie a slovní
projevy mohou byt do jeho písemneho odvolaní zverejneny a pouzity pro ucely
propagace ÍKDP, vcetne zasílaní obchodních sdelení, a ÍKDP muze zdarma pouzít veskere
slovní projevy, audio i video nahravky a fotografie Ucastníka, ktere porídila v souvislosti
s poradaním a vyhodnocením Souteze a predaním penezite vyhry.
5.3
Prihlasením do Souteze (registrací a odeslaním soutezního príspevku) udeluje
Ucastník ÍKPD bezuplatne vyhradní licenci k uzití soutezní prace jakozto díla ve smyslu
príslusnych zakonu v neomezenem rozsahu.

6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1
ÍKDP prohlasuje, ze nenese odpovednost za chyby zpusobene pri prenosu
elektronickych zprav.
6.2
ÍKDP si vyhrazuje pravo ze zavaznych duvodu zmenit podmínky Souteze. O takto
prijatych zmenach budou vsichni ucastníci informovani.
6.3
Tato pravidla Souteze nabyvají ucinnosti dnem jejich vyhlasení, pricemz kazdy
Ucastník zaslaním sve soutezní prace vyjadruje svuj souhlas s temito pravidly.
6.4
Veskere prípadne spory, ktere vyplyvají z teto Souteze nebo vznikle v souvislosti
s ní, resí vyhradne ÍKDP dle sveho uvazení.
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