Pravidla Soutěže s Malým Pánem
I. Obecná ustanovení
1.1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže s názvem „Soutěž s Malým
Pánem“ je Bedna Films, s.r.o. se sídlem Hradčanské nám. 11/31, 11800, Praha 1,
IČO 284 33 637 (dále jen „vyhlašovatel“). Vyhlašovatel je producentem celovečerního
animovaného filmu Malý Pán, který bude mít premiéru v kinech dne 14. 5. 2015.
Povinností vyhlašovatele je dohled nad průběhem celé soutěže, zejména dodržování
těchto pravidel soutěže, dále jmenování členů poroty, zajištění a poskytnutí výhry
výherci soutěže.
1.2. Organizátorem soutěže je Česká televize se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4,
IČO 00027383 (dále jen „organizátor“). Organizátor je koproducentem celovečerního
animovaného filmu Malý Pán. Povinností organizátora je zveřejnění těchto pravidel a
formuláře pro přihlášení do soutěže na webu www.decko.cz/malypan, dále přijímání
soutěžních příspěvků, předání přijatých soutěžních příspěvků vyhlašovateli a
zveřejnění výherce.
1.3. Mediálním partnerem vyhlašovatele je Egmont ČR s.r.o., Žirovnická 3124, 106
00 Praha 10, IČO 49243331 (dále jen „mediální partner“). Povinností mediálního
partnera je zveřejnění informací o soutěži v Katalogu pro základní školy a poskytnutí
informací o soutěži základním školám v České republice prostřednictvím elektronické
pošty.
1.4. Soutěží se rozumí soutěž založená na principu zaslání videa natočeného
s vlastními zhotovenými loutkami (dále jen „soutěžní příspěvek“ nebo „soutěžní video“),
a to na základě výzvy k zasílání soutěžních příspěvků zveřejněné na internetové
stránce organizátora www.decko.cz/malypan a/nebo v pořadech na programu ČT :D, v
Katalogu pro základní školy mediálního partnera, na internetové stránce a sociálních
sítích vyhlašovatele www.malypan.cz, na internetové stránce a sociálních sítích
mediálního partnera.
1.5. Tato soutěž se řídí českým právním řádem, zejména pak § 2881 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. (občanský zákoník) a nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a
jiných podobných hrách.
II. Podstata a průběh soutěže
2.1. Soutěžní videa mohou být zasílána organizátorovi pouze od 10. dubna 2015 do 10.
května 2015. Výherce soutěže vybere porota nejpozději do 18. května 2015 a o výhře
bude výherce soutěže vyrozuměn nejpozději do 30. května 2015.
2.2. Soutěžní příspěvky v maximální délce 2 minuty je možné zasílat organizátorovi
pouze elektronicky prostřednictvím formuláře webového rozhraní (dále jen
„elektronický formulář“), a to výhradně ve formátech mp4, mov, avi, wmv nebo 3gp.
2.3. Účastník soutěže (dále jen „soutěžící“) může zaslat vždy jen jeden soutěžní
příspěvek, jehož je autorem, a to z pozice režiséra v souladu s § 63 odst. 1 zákona č.
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
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změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), přičemž platí,
že autorská práva děl audiovizuálně užitých v soutěžním příspěvku nejsou dotčena a
musí být vypořádána v souladu s čl. 3.3. těchto soutěžních pravidel.
2.4. Výherce soutěže určí porota vyhlašovatele. Jména členů poroty zveřejní
organizátor na internetové stránce www.decko.cz/malypan. Porota bude vybírat na
základě těchto kritérií: celkový dojem, nápad a originalita, vytvořený příběh a zdařilost
provedení soutěžního příspěvku. Hodnotící kritéria tvoří nedělitelný celek a porota
vybere a vyhlašovatel vyhlásí ten soutěžní příspěvek, který bude nejvhodněji
vyhovovat zadání soutěže.
2.5. Vyhlašovatel má právo odmítnout všechny soutěžní příspěvky, které nebudou
splňovat kvantitativní/technická či kvalitativní kritéria.
III. Soutěžící a registrace
3.1. Soutěžícím může být bez ohledu na národnost každý žák základní školy v České
republice jakéhokoliv zaměření a typu, který vyplní povinné údaje v elektronickém
formuláři na www.decko.cz/malypan, potvrdí souhlas s pravidly soutěže včetně
souhlasu s užitím soutěžního příspěvku dle těchto pravidel, nahraje soutěžní
příspěvek ve vyhlašovatelem stanoveném formátu a poté odešle vyplněný formulář a
soutěžní příspěvek organizátorovi (dále jen „registrace“).
3.2. Účast soutěžícího v soutěži je založena doručením soutěžního příspěvku a
vyplněného elektronického formuláře organizátorovi. Registraci provede soutěžící
vždy za asistence svého učitele a s písemným souhlasem rodičů, resp. právního
zástupce. Takový písemný souhlas ve formě zde uvedených vytištěných a
podepsaných soutěžních pravidel osvědčuje souhlas s pravidly této soutěže a učitel
tento souhlas uschová po dobu nezbytně nutnou pro případ následné kontroly.
3.3. Registrace je bezplatná a každý soutěžící se může registrovat pouze jednou. O
odeslání registrace bude soutěžící vyhlašovatelem informován prostřednictvím
organizátora, a to automatizovaným elektronickým systémem na adresu
elektronické pošty uvedenou v registračním formuláři. Soutěžní příspěvky s
nekompletní nebo chybnou registrací budou ze soutěže vyřazeny. Odpovědnost za
bezvadnou registraci nese soutěžící a vyhlašovatel nemá povinnost o vadné registraci
soutěžícího informovat.
3.4. Registrací v souladu s čl. 3.2. soutěžící anebo jeho zákonný zástupce (za
předpokladu, že soutěžící nerozumí textu těchto pravidel soutěže/není schopen
porozumět jeho obsahu tak, jak je uveden) vyslovuje souhlas s pravidly této soutěže a
potvrzuje, že odeslaný soutěžní příspěvek je jeho režisérským autorským filmovým
dílem, resp. je vykonavatelem všech autorských práv k dílu, jejich užití v soutěži není v
rozporu s autorskými právy a/nebo právy třetích osob a že před odesláním soutěžního
příspěvku organizátorovi soutěžící získal veškerá nutná autorskoprávní oprávnění
třetích osob a dále od osob zachycených v příspěvku získal svolení podle ustanovení §
84 občanského zákoníku k zachycení jeho/její podoby a dalších osobních atributů a
také svolení k použití dle § 85 a násl. občanského zákoníku, zejména jejich
zveřejněním a rozšiřováním.
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3.5. Registrací soutěžící souhlasí se zařazením soutěžního příspěvku do soutěže,
dále souhlasí s jeho zveřejněním a uděluje vyhlašovateli a organizátorovi
nevýhradní licenci k užití soutěžního příspěvku nebo jeho částí všemi známými
způsoby užití podle autorského zákona bez územního, množstevního a
technologického omezení, a to po dobu autorskoprávní ochrany. Soutěžící uděluje tato
oprávnění bezúplatně a vyhlašovatel, ani organizátor nejsou povinni nabyté
oprávnění využít. Vyhlašovatel a organizátor mohou nabyté oprávnění tvořící
součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Soutěžící rovněž souhlasí se
spojením soutěžního příspěvku nebo jejich částí s jinými díly či předměty, resp. s jejich
zařazením do souboru, s jejich zaznamenáním na obrazový a zvukově obrazový
záznam, a s jejich rozmnožením či technologickou úpravou za účelem umožnění
oprávněného užití. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel, ani organizátor nejsou
povinni uvádět jméno soutěžícího při zveřejnění soutěžního příspěvku.
IV. Výherci a výhry
4.1. Výherce soutěže, jehož příspěvek byl porotou vyhlašovatele vybrán jako vítězný,
obdrží jako výhru nefinanční plnění, a to vstupenky do kina na film s názvem „Malý
Pán“ v počtu odpovídajícímu počtu všech žáků třídy výherce, plus jeden pro učitele.
Vstupenky budou zástupcem vyhlašovatele, organizátora a mediální partnera oficiálně
předány výherci a jeho třídě po vzájemné dohodě vyhlašovatele a ředitele příslušné
školy. Vstupenky budou místně a časově platné pro kino, resp. kinosál dle vzájemné
dohody vyhlašovatele a zástupce školy (ředitel, zástupce ředitele, třídní učitel) a
možností výherce a jeho třídních spolužáků. Pokud by nebylo v běžných provozních
možnostech vyhlašovatele obstarat vstupenky dle takových požadavků (např. z
důvodu kapacity, neexistence adekvátního kinosálu v blízkosti základní školy výherce,
v případě mimořádné události), zajistí vyhlašovatel mimořádné promítání na své
náklady v termínu dle zmíněné dohody.
4.2. Vyhlašovatel vyrozumí o výhře výherce prostřednictvím učitele. Učitele bude
vyhlašovatel kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. V případě, že se vyhlašovateli
nepodaří učitele nebo přímo výherce zkontaktovat ve lhůtě uvedené v čl. 2.1., nárok na
výhru bez náhrady zaniká.
4.3. Vybrané soutěžní příspěvky mohou být zveřejněny na webové stránce
vyhlašovatele a/nebo organizátora a/nebo ve vysílání organizátora na programu
ČT :D.
4.4. Soutěžící nemá nárok na náhradu případných nákladů spojených s účastí v
soutěži.
4.5. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy vyhlašovateli soutěže.
Vyhlašovatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži
a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se
soutěží spojené.
4.6. Soutěžící bere na vědomí, že na poskytnutí výhry není právní nárok. Soutěžící
rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, organizátora či
mediálního partnera.
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4.7. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce organizátora. O termínu
uplatnění výhry bude výherce vyrozuměn v souladu s čl. 2.1. a 4.1. V případě, že
nebude výhercem ve stanoveném termínu uplatněna výhra, tato bez dalšího propadá.

V. Závěrečná ustanovení
5.1. Zrušení soutěže. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo předčasného ukončení
soutěže a dále právo odvolat soutěž ze závažných důvodů.
5.2. Soutěžní příspěvek ani údaje v elektronickém formuláři nelze po odeslání
organizátorovi měnit, upravit či doplnit.
5.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla, mimo jiné např.
prodloužit lhůty. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na
stránce organizátora.
5.4. Vyhlašovatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění,
soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož
má vyhlašovatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně
závazných právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v
rozporu s dobrými mravy, oprávněnými zájmy třetích osob či takového soutěžícího,
který poskytl do soutěže soutěžní příspěvek, ke kterému nemá veškerá autorská práva
nebo u něhož existuje důvodná pochybnost, že k němu vykonává veškerá autorská
práva.
5.5. Vyhlašovatel, ani organizátor neodpovídají za zveřejněné soutěžní příspěvky,
zejména za porušení autorských práv. Soutěžící odpovídá vůči třetím osobám za
porušení práv ve vztahu k soutěžním příspěvkům, tj. zejména má povinnost uspokojit
případné nároky třetích osob uplatňované zejména v souvislosti s porušením
ustanovení právních předpisů upravujících autorská a osobnostní práva. Soutěžící je
povinen v případě vzniku škody z důvodu porušení těchto pravidel a/nebo obecně
závazných právních pravidel tuto škodu poškozenému uhradit. V případě jakéhokoli
porušení těchto pravidel či obecně závazných právních předpisů dále soutěžícímu
zaniká právo na příslušnou výhru.
5.6. Soutěžní příspěvky nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy,
veřejným pořádkem, zájmy pořadatele a nesmí porušovat ustanovení právních
předpisů, zejména nesmí mít charakter obchodního sdělení a nesmí ohrožovat fyzický,
psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
5.7. Registrací soutěžící, resp. jeho právní zástupce, uděluje podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZOOÚ“) organizátorovi svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých
za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží, a to
na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že
poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ je
organizátor. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na
e-mailové adrese deckoweb@ceskatelevize.cz či na adrese sídla organizátora.
Odvolání souhlasu je účinné po uplynutí jednoho týdne od jeho doručení
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organizátorovi. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely
provozování soutěží na internetových stránkách a ve vysílání České televize na
základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00007607/017 ze dne 18. 6.
2010. 5.8. Registrací do soutěže vyslovuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže
a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí
s uveřejněním svého jména, příjmení, ZŠ a třídy spolu se soutěžním příspěvkem.
5.8. Tato soutěžní pravidla nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webové stránce
organizátora.
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