
 
Fotosoutěž s OKNA.EU 2017 

Ve spolupráci s portálem Svépomocí.cz 

Výhry v hodnotě více než 200 000 Kč 

Soutěžící posílají fotografie do soutěže na stránkách www.okna.eu nebo přes portál 

www.svepomoci.cz (1. 3. – 13. 8.)  porota vybírá 20 fotografií, které postoupí do druhého kola 

(14. 8. - 20. 8.)  hlasování veřejnosti určí pořadí soutěžících (21. 8. do 9. 9.)  návštěvníci 

veletrhu FOR ARCH určí pořadí prvních tří fotografií pomocí anketních lístků na stánku OKNA.EU a 

Svépomocí.cz  na veletrh budou pozváni soutěžící, kteří se umístí na 1. - 3. místě 

Soutěžte s OKNA.EU a portálem Svépomocí.cz. Stačí umístit fotografii s motivem okna (max 2 MB) 

s krátkým popisem na web soutěže www.okna.eu/soutez nebo přes portál www.svepomoci.cz. Každý 

soutěžící získá knihu realizací od společnosti OKNA.EU. Na konci prvního kola soutěže vybere odborná 

porota 20 fotografií, které postupují do druhého kola, ve kterém rozhodne hlasování veřejnosti. 

Zasílat fotografie můžete od 1. 3. 2017 do 13. 8. 2017 

Odborná porota vybere 20 fotografií postupujících do druhého kola. 

Hlasování o pořadí soutěžících probíhá od 21. 8. 2017 do 9. 9. 2017 

Finální hlasování o pořadí na prvních třech místech bude probíhat na veletrhu FOR ARCH 2017 na 

stánku OKNA.EU a Svépomocí.cz prostřednictvím anketních lístků. 

Průběh hlasování na veletrhu FOR ARCH 2017: návštěvníci veletrhu rozhodnou o finálním pořadí 3 

nejlepších fotografií pomocí hlasování prostřednictvím anketních lístků. Pokud návštěvník veletrhu 

vyplní anketní lístek a odpoví na soutěžní otázku Kolik získá nejlepší fotografie hlasů během veletrhu 

FOR ARCH?, bude zároveň zařazen do tipovací soutěže o poukaz na okna od společnosti OKNA.EU za 

50 000 Kč. Poukaz vyhrává ten, jehož tip se bude přesně shodovat s počtem hlasů, které získá vítězná 

fotografie. Pokud nikdo správný výsledek neuhádne, vyhrává nejbližší tip. V případě shody tipujících 

se výhra dělí.  

Pravidla soutěže: 

Organizátorem soutěže je společnost OKNA.EU, s.r.o., se sídlem Legií 2062/46, 251 01 Říčany, 

zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 7412. Spoluorganizátorem soutěže je 

portál Svépomocí.cz, se sídlem Petrská 1426/1, 110 00, Praha 1, IČ 02704056, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 222744   

1.  

2. Soutěžní fotografie lze vkládat po registraci na www.okna.eu/soutez od 1. 3. 2017 do 13. 8. 

2016 23:59:59. Odkaz na soutěž bude také na portálu www.svepomoci.cz.  

3. Porota vybere 20 fotografií, které postupují do druhého kola.  

4. Hlasování o pořadí soutěžících bude probíhat od 21. 8. 2017 do 9. 9. 2017 23:59:59.  
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5. Finální hlasování o pořadí na prvních třech místech, které si rozdělí hlavní výhry, bude 

probíhat na veletrhu FOR ARCH 2017 na stánku OKNA.EU a Svépomocí.cz prostřednictvím 

anketních lístků. Návštěvníci veletrhu, kteří vyplní anketní lístek, zvolí nejlepší fotografii a 

odpoví na soutěžní otázku Kolik získá nejlepší fotografie hlasů během veletrhu FOR ARCH?, 

bude zároveň zařazen do tipovací soutěže o poukaz na okna od společnosti OKNA.EU za 

50 000 Kč. Poukaz vyhrává ten, jehož tip se bude přesně shodovat s počtem hlasů, které získá 

vítězná fotografie. Pokud nikdo správný výsledek neuhádne, vyhrává nejbližší tip. V případě 

shody tipujících se výhra dělí.   

6. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která akceptuje pravidla soutěže a splní 

její podmínky. Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná. 

7. Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně jednu fotografii s motivem okna 

v elektronické podobě v maximální velikosti 2 MB a ve formátu JPG (JPEG). Registrací a 

vložením fotografie do soutěže vyslovuje účastník souhlas se zněním těchto pravidel. 

8. Soutěžní fotografie musí být původním autorským dílem vytvořeným účastníkem a účastník 

musí k této fotografii disponovat veškerými majetkovými i autorskými právy, v případě, že 

účastník zašle do soutěže fotografii, ke které nedisponuje autorskými právy, bude se 

organizátor domáhat na odesílateli fotografie úhrady veškeré škody, která mu v důsledku 

neoprávněného užití fotografie vznikne. 

9. Zasláním fotografie do Soutěže uděluje soutěžící organizátorovi a spoluorganizátorovi 

Soutěže bezúplatně nevýhradní licenci k výkonu práva fotografii užít, a to ke všem způsobům 

užití a v neomezeném rozsahu. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že pojem užívání přitom 

znamená a označuje jakékoli užívání fotografie nezávisle na tom, zda je toto užívání 

obchodní, nebo neobchodní povahy (ziskové, nebo neziskové) a nezávisle na používaných 

médiích a znamená bez omezení výrobu neomezeného množství kopií fotografie, jinou její 

reprodukci, publikaci a distribuci, veřejné nebo neveřejné vystavování a šíření.  

10. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit zaslanou fotografii ze soutěže. Do soutěže nebudou 

zařazeny především fotografie nesouvisející s tématem soutěže, počítačově upravované 

fotografie (především fotomontáže), fotky porušující autorská práva a obecně materiály, 

které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo obchodními zájmy organizátora. 

11. Organizátor Soutěže je oprávněn bez náhrady jednostranně pozměnit, doplnit nebo upravit 

pravidla hlasování nebo soutěže.  

12. Organizátor nenese odpovědnost za technické problémy, výpadky stránek ani odpovědnost 

za jakoukoli případnou škodu, která může v této souvislosti vzniknout. 



13. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání ze strany soutěžících. Soutěžící bere na 

vědomí a výslovně souhlasí s tím, že konečné rozhodnutí ve sporných otázkách náleží 

organizátorovi soutěže. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. 

14. Každý hlasující může během doby konání hlasování udělit hlas libovolnému počtu soutěžních 

fotografií. Jednotlivým fotografiím však vždy pouze jeden hlas. Udělené hlasy se budou 

automaticky sčítat a budou viditelné pod soutěžní fotografií po celou dobu hlasování. Vítězná 

fotografie bude určena na základě nejvyššího počtu získaných hlasů. V případě shodného 

počtu získaných hlasů u dvou soutěžních fotografií rozhodne o vítězi odborná porota.  

15. Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději 23. 9. 2017 na Facebookové stránce 

společnosti OKNA.EU https://www.facebook.com/oknaeucz/ a webové stránce soutěže 

www.okna.eu/soutez 

16. Účastník uděluje odesláním soutěžní fotografie dle podmínek stanovených v těchto 

pravidlech soutěže organizátorovi a spoluorganizátorovi souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů elektronickou formou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutých v rámci 

soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa (byla-li účastníkem soutěže poskytnuta), telefonní 

číslo, email, pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely 

organizátora a spoluorganizátora, tj. občasné nabízení výrobků a služeb. V případě, že se 

účastník této soutěže stane výhercem výhry, uděluje souhlas organizátorovi a 

spoluorganizátorovi s uveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obce), v 

propagačních materiálech, na webových stránkách organizátora a spoluorganizátora a ve 

sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení výsledků této soutěže. Poskytnutí souhlasu se 

zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Účastník výslovně uděluje odesláním soutěžní 

fotografie dle podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěže organizátorovi a 

spoluorganizátorovi souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím prostředku 

elektronické komunikace, podle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník může tento souhlas 

kdykoliv odvolat. Účastník soutěže má právo přístupu ke svým zpracovávaným osobním 

údajům, je oprávněn písemně požádat organizátora o poskytnutí informace o osobních 

údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat 

organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil závadný stav nebo má 

právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník této soutěže bere na vědomí, 

že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas 

se zpracováním osobních údajů může kdykoliv bezplatně odvolat, a že má právo na opravu 

údajů, jejich doplnění, blokování nebo likvidaci. Účastník této soutěže může své výše 

https://www.facebook.com/oknaeucz/


uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla organizátora. Odvolání 

souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání 

doručeno před předáním výhry, je účastník vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na 

výhru. Správcem výše popsané databáze osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, je organizátor. Organizátor nese odpovědnost za jejich 

zpracování a ochranu.  

17. Zasláním fotografie soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly.  

 

Ceny 

1. cena:  
Poukaz na okna společnosti OKNA.EU v hodnotě 100 000 Kč.  
 

2. cena: 
Poukaz na okna společnosti OKNA.EU v hodnotě 50 000 Kč.  
 

3. cena: 
Poukaz na okna společnosti OKNA.EU v hodnotě 25 000 Kč.  
 

Cena tipovací soutěže na veletrhu FOR ARCH: Kolik získá nejlepší fotografie hlasů během 
veletrhu FOR ARCH? 

Poukaz na okna společnosti OKNA.EU v hodnotě 50 000 Kč. 
 

Výherci budou kontaktováni organizátorem nejpozději do 2 dnů od vyhlášení výsledků určujících 

pořadí prvních tří míst. K oznámení o výhře bude použita e-mailová adresa, která byla použita při 

registraci do soutěže. Soutěžící umístění na prvním až třetím místě se musí osobně dostavit na 

veletrh FOR ARCH 2017, případně zajistí osobu, která výhru převezme. 

  


