Pravidla a podmínky soutěže „Nakresli manželství pro všechny“
Základní ustanovení
Pořadatelem Soutěže „Nakresli manželství pro všechny“ (dále jako „Soutěž“), je Queer
Geography, z.s. se sídlem Márova 2806/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 06624308, zapsaná
ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 69486 (dále
jako „Pořadatel“), internetové stránky https://www.queergeography.cz/soutez.
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu „od 15. 11. 2019“ - do 15. 01. 2020
včetně (dále jako „Doba trvání Soutěže“).
Účast v soutěži
1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území
České republiky, která splní podmínky účasti v Soutěži (dále jako „Soutěžící“).
2. Podmínkou účasti v Soutěži, je vypracování jedné či více kreseb a její/jejich zaslání na emailovou adresu soutez@queergeography.cz nejpozději do 15. 01. 2020, (dále jako
„Kresby“).
3. Spolu se zaslanou kresbou uvede Soutěžící v témže emailu své celé jméno, adresu a
kontaktní údaje.
4. Kresby, zpracované jakoukoliv metodou by měly být tematicky vhodně spjaté s aktuálně
probíhající kampaní za rovné manželství či manželství pro všechny.
5. Kresby mohou být alegorické, satirické, poučné, výchovné či jinak přispívající kampani.
6. Kresbami se myslí karikatury, komiksy, a/nebo kreslené vtipy.
7. Kresby opatřené textem, přijímáme pouze v jazyce českém, slovenském a v odůvodněných
případech v jazyce anglickém.
8. Kresby by měly být odevzdány ve formátu PDF, popřípadě JPG či PNG a to minimálně
v rozlišení 1920x1080 pixelů při 150dpi (tj. 150 obrazových bodů na čtvereční palec).
9. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do Soutěže Kresby, které mají nevhodný obsah,
nejsou ve vhodném formátu, či jejichž zpracování či grafická úroveň nejsou vhodné pro
další šíření a/nebo nesplňují tematické zaměření Soutěže. Ve sporných případech si
Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí nad vhodností karikatur či Soutěžícího.
10. Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva ke Kresbě, kterou do Soutěže zařazuje.
11. V případě, že Soutěžící zašle více Kreseb do Soutěže, vyhrát může pouze jedna Kresba
téhož autora.
12. Do Soutěže nebudou zařazení/zařazené ti/ty Soutěžící, kteří/které poslal-i/-y své karikatury
mimo Dobu trvání Soutěže, či nesplnil-i/-y soutěžní podmínky.
Výhry
1. Pořadatel poskytl do Soutěže celkem dvě výhry, a to 1x hlavní cena (finanční odměna 2500
Kč) a 1x druhá cena (finanční odměna 1000 Kč).
2. Výhry budou zaslány výhercům/výherkyním bankovním převodem po skončení Soutěže.
3. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než kterou vyhrál/a. Výhry nelze vyplatit v
hotovosti. Soutěžící má právo výhru dobrovolně odmítnout.
4. Výhru získají Soutěžící, jejichž Kresby vybere odborná porota složená z pěti
porotců/porotkyň. Složení poroty vybere Pořadatel v průběhu Soutěže.
Vyhlášení a kontaktování výherců:
1. Výherci/výherkyně budou vyhlášeni na internetových stránkách Pořadatele.
2. Soutěžící, jejichž karikatury vybrala odborná porota, budou informován-i/-y o výhře
pomocí poskytnutých kontaktních údajů (pomocí e-mailové adresy).

3.
4.

Výherce/výherkyně je za účelem předání výhry povinen/a poskytnout Pořadateli nezbytnou
součinnost.
Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými a neúměrně
vysokými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli. Jedná se například o případy, kdy
výherce/výherkyně odmítne sdělit Pořadateli svůj bankovní účet, či platné kontaktní údaje.

Všeobecná ustanovení:
1. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn bezplatně používat
zaslané karikatury spolu s uvedením jména nebo pseudonymu autora/autorky, a to po dobu
10 let od ukončení Soutěže, a to k reklamním, vzdělávacím a/nebo propagačním účelům.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu výher a jejich nahrazení cenami obdobného typu a
odpovídající hodnoty.
3. Vymáhání účasti v Soutěži či výher právní cestou, není možné.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, a to právo kdykoliv Soutěž
bez náhrady zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit, stejně tak si vyhrazuje právo na změnu
pravidel a podmínek Soutěže, a to po celou dobu trvání Soutěže. Rozhodnutí Pořadatele
jsou konečná a bez možnosti odvolání. Změnu Pořadatel vyhlásí na webových stránkách.
5. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni/všechny zaměstnanci/zaměstnankyně Pořadatele.
6. Soutěžící je povinen uvést platné a pravdivé údaje. V případě nesplnění této podmínky,
bude Soutěžící ze Soutěže vyloučen/a.
7. V případě, že Pořadatel zjistí, či má oprávněné podezření na klamavé či podvodné jednání
výherce/výherkyně, výhru Pořadatel výherci/výherkyni bez náhrady nepředá.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo ze Soutěže vyloučit Soutěžící, kteří/které porušují dobré
mravy a platné zákony ČR a Soutěžící, kteří/které poruší pravidla Soutěže.
9. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje
se je plně dodržovat.
Zpracování osobních údajů:
Queer Geography, z.s. se při zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).
Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel zpracovává osobní údaje Soutěžícího, tj. jméno,
příjmení, adresu bydliště, kontaktní údaje a v případě výhry též číslo bankovního účtu a Kresby,
a to pouze za účelem pořádání Soutěže. Pořadatel je správcem osobních údajů a nezpřístupňuje
je jiným subjektům.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem, a to po dobu 3 let od ukončení Soutěže. Následně budou údaje (mimo Kreseb)
smazány či skartovány.
Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící Pořadateli souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu
jméno a příjmení a/nebo pseudonymu v souvislosti s prezentací výsledků Soutěže v médiích a
reklamních materiálech Pořadatele.
Soutěžící může požádat Pořadatele o změnu, doplnění, či vymazání svých osobních údajů, a to
na e-mailové adrese: jana.kropackova@queergeography.cz
V Praze 14. 11. 2019 (aktualizace 14. 12. 2019)

