
,,Jak vidíte les Vy?“ Podmínky soutěže
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., IČO: 01559109, 
se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc.

2. TERMÍN SOUTĚŽE
Soutěž probíhá od 1. 11. 2019 do 1. 2. 2019. V tomto termínu je možné zaslat soutěžní fotografii. 
Od 2. 2. 2019 do 13. 2. 2019 probíhá vyhodnocení.

3. ZAMĚŘENÍ SOUTĚŽE
Předmětem soutěže jsou vlastní fotografie na téma „Jak vidím les já“. 

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Soutěžícím se může stát kterákoli osoba, která splní termín dodání, tematické a technické 
požadavky fotografie. 
Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže, zavazuje se tato dodržovat 
a respektovat. Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání či národnosti. 
Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže či kteří 
jednají v rozporu s pravidly soutěže či dobrými mravy (např. osoba nebude skutečným auto-
rem zaslaných snímků, uvedení nepravdivých informací). Takovým účastníkům nevzniká 
nárok na výhru, a to ani v případě, že by se stali výherci soutěže.

5. POPIS SOUTĚŽE A TECHNICKÉ POŽADAVKY
Do soutěže přijímáme pouze fotografie v elektronické podobě, zaslané na soutěžní e-mail: 
alsol@alsol.cz s předmětem „SOUTĚŽ“. Velikost fotografie maximálně 10 MB.

6. SYSTÉM A ZPŮSOB HODNOCENÍ SOUTĚŽE
Po uplynutí doby k zaslání fotografií uveřejní pořadatel soutěže všechny fotografie na oficiál-
ní facebookové stránky Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Zde mohou zájemci hlaso-
vat pro svého favorita až do 13. 2. 2019. Fotografie s největším počtem označení „to se mi líbí“ 
získává hlavní cenu. Druhou a třetí cenu vybírá vybírá odborná porota pořadatele. Vyhlášení 
proběhne 14. 2. 2019 a vítěz bude kontaktován pomocí e-mailové adresy.

7. LICENCE A DALŠÍ PODMÍNKY
Účastník soutěže prohlašuje, že je autorem zaslané fotografie a má k ní veškerá autorská 
práva.

9. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále též „zákon o 
ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu zejména 
jméno, příjmení, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny. 
Účastník bere na vědomí, že jsou mu známa jeho práva dle ust. §§ 11, 21 zákona o ochraně 
osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k těmto 
údajům a právo na jejich opravu, dále na blokování údajů nesprávných či na jejich likvidaci, 
současně že svůj souhlas může bezplatně písemně kdykoli odvolat, a to doručením takového 
odvolání na adresu organizátora. Odvolání souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má 
za následek vyřazení ze soutěže. 

OSTATNÍ INFORMACE
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přeru-
šit, ukončit nebo ji bez náhrady zrušit.

www.alsol.cz


