Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Jívanská 647,193 00 Horní Počernice

Pravidla soutěže
„Nejkrásnější zahrada Horních Počernic“
I. Úvodní ustanovení
1. Městská část Praha 20, se sídlem Praha 20, Jívanská 647/10, PSČ: 193 00, IČ: 00240192
(dále jen „organizátor“), vyhlašuje soutěž s názvem „Nejkrásnější zahrada Horních
Počernic“ (dále jen „soutěž“), stanovuje pravidla této soutěže (dále jen „pravidla
soutěže“), a jakožto organizátor soutěže rozhoduje o porušení pravidel soutěže.
2. Partnerem soutěže obchodní společnost All Plants s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30,
Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 02000377 (dále jen „spoluorganizátor“).
3. K účelu podle odstavce 1 vydává MČ Praha 20 tato pravidla soutěže.
II. Organizace soutěže
1. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 8. 2019 do 30. 10. 2019.
2. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let,
způsobilá k právním úkonům, která akceptuje pravidla soutěže a splňuje podmínky účasti
v soutěži určené organizátorem. Pravidla soutěže soutěžící akceptuje tím, že na
internetovou adresu soutěže zašle fotografii nebo fotografie pozemku, který má charakter,
popř. využití jako zahrada (dále jen „zahrada“), nachází se na katastrálním území Horních
Počernic a soutěžící k němu disponuje právem užívání (např. vlastnické právo, nájemní
právo, atd.). Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
3. Internetová adresa soutěže je: zahradyhp@centrum.cz.
4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spoluorganizátora.
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její
pravidla. Tyto skutečnosti budou soutěžícím oznámeny zveřejněním příslušné informace
na internetové adrese: www.facebook.com/UMCHorniPocernice/ .
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo neuchovávat dotazy soutěžících a nemá povinnost
na jejich dotazy odpovídat.
7. Soutěžící musí nejpozději do 1. 10. 2019, 12,00 hod. odeslat fotografii nebo fotografie
zahrady, kterou přihlašuje do soutěže na e-mailovou adresu: zahradyhp@centrum.cz. Do
e-mailové zprávy uvede své jméno a příjmení, adresu, na níž se vyfotografovaná zahrada

nachází a dále své telefonní číslo. Fotografie zahrady může mít podobu okrasné či
zeleninové zahrady nebo záhonů a skleníku.
8. Odesláním fotografií a textu e-mailovou zprávou v souladu s odst. 7 těchto pravidel
soutěže soutěžící potvrzuje, že:
- je autorem fotografií, které jsou původní,
- souhlasí se zpřístupněním fotografií na internetové adrese www.pocernice.cz a na
stránkách facebooku Horní Počernice,
- nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně
zasažena autorská ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na
ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
- nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
- veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografií byly ke dni jejich
odeslání uspokojeny a zároveň uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k
užití fotografií ke všem způsobům jejich užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem
poskytovat podlicence pro účely soutěže a v souvislosti s její prezentací a propagací,
včetně prezentace výsledků soutěže.
9. Soutěžícím zaslané fotografie zahrady má organizátor právo zveřejnit na svých webových
a facebookových stránkách. Vítězné zahrady budou na základě zveřejněných fotografií
určeny veřejností, která bude na webových a facebookových stránkách organizátora o
nejhezčí zahradu hlasovat označením rubriky „To se mi líbí“ (tzv. „lajkováním“)
soutěžních fotografií. Lajkovat lze libovolný počet fotografií, přičemž o vítězné zahradě
rozhoduje počet hlasů (lajků) na konci soutěže. Vyhrávají 3 zahrady s nejvyšším počtem
hlasů (lajků), kdy hlasování bude zahájeno 1. 10. 2019 a skončí 30. 10. 2019 ve 22,00
hod. Po skončení ankety organizátor vyhlásí výherce.
III. Výhry a jejich předání
1. Cenu obdrží 3 soutěžící, jejichž zahrady získají v soutěži nejvíce hlasů (lajků), přičemž
tyto ceny do soutěže poskytuje spoluorganizátor a jsou následující:
- poukázky na nákup v prodejních prostorách spoluorganizátora s názvem „Zahradní
centrum Horní Počernice“, nacházející se na adrese Praha 9, Horní Počernice, U
Županských, PSČ: 193 00, a to poukázky v hodnotě: 2.000,-- Kč za první místo,
1.000,-- Kč za druhé místo a 500 Kč za třetí místo,
- speciální cena, kterou obdrží soutěžící za zahradu ohodnocenou odbornou porotou, a
to strom nebo keř v hodnotě 1000 Kč.
2. Výherci budou informováni o výhře prostřednictvím e-mailu na adrese, ze které byly
předmětné fotografie odeslány, nebo telefonicky organizátorem do tří pracovních dní od
vyhlášení a budou vyzváni k osobnímu převzetí výhry. Podmínkou předání výhry je
ztotožnění výherce s údaji, které uvedl v e-mailu.
3. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo
požadovat výměnu za jiné zboží.
4. Jestliže výherce nezareaguje do 14 dní od vyhlášení, tzn., že v této lhůtě nesplní podmínky
pro převzetí výhry, výhra propadá spoluorganizátorovi. Výhra propadá
spoluorganizátorovi také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce

nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany
výherce.
IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1. Účastí v soutěži každý soutěžící bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor
soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení, poskytnuté fotografie, ve svých médiích
(zejména na www.pocernice.cz a v periodiku vydávaném organizátorem s názvem
„Hornopočernický zpravodaj“), a to v souvislosti s informováním o soutěži. Adresa
pořízené fotografie nebude nikde zveřejněna.
2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po
ukončení soutěže, obvykle po dobu 3 let a u výherce po dobu 10 let po skončení
kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže.
3. Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud soutěžící
neposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast umožněna či bude ze soutěže
vyloučen.
4. Poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a kontaktní údaje
pověřence pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici u organizátora soutěže.
V. Závěrečná ustanovení
1. Tato úplná, pro soutěž závazná pravidla budou zveřejněna po dobu hlasování na
následujících webových stránkách a facebookovém profilu organizátora:
www.pocernice.cz a https://www.facebook.com/UMCHorniPocernice/ .
2. Soutěž na facebookové stránce Horních Počernic není žádným způsobem sponzorována,
podporována ani spravována společností Facebook, nijak s ní nesouvisí, a tudíž za ni
firma Facebook nenese žádnou odpovědnost.

