ПРАВИЛА КОНКУРСУ «Конкурс: виграй Пексесо зі словами»
I. Загальні положення
1. Організатором конкурсу під назвою «Конкурс: виграй Пексесо зі словами» (далі - «конкурс»)
є Чеське телебачення з юридичною адресою: Кавчі гори, 140 70, Прага 4, ідентифікаційний
номер 00027383 (далі – «організатор»).
2. Під поняттям конкурс розуміємо конкурс для глядачів, який полягає у надсиланні конкурсної
роботи у вигляді фотографії або малюнка, на підставі запрошення надіслати конкурсну
роботу: «Намалюйте та надішліть нам малюнок того, що вам найбільше подобається у Чехії»,
яке опубліковано на сайті організатора: www.decko.cz/souteze (далі – «конкурсна робота»).
3. Конкурс не підлягає під дію Закону № 186/2016 Зб. про азартні ігри з усіма його поправками.
II. Суть і перебіг конкурсу
1. Конкурс проходить у Чеській Республіці з середи 11 травня 2022 року з 00:01 год. до середи
25 травня 2022 року до 24:00 год.
2. Конкурс розпочинається у середу, 11 травня 2022 року, о 0:01 у момент, коли організатор
опублікує на веб-сайті: www.decko.cz/souteze заклик надіслати конкурсну роботу, який
виглядатиме наступним чином: «Намалюйте та надішліть нам малюнок того, що вам
найбільше подобається у Чехії».
3. Учасники можуть надсилати свої конкурсні роботи протягом усього часу проведення
конкурсу, але максимально до середи, 25 травня 2022 року 24:00 год.
4. Конкурсні роботи можна надсилати лише в електронному вигляді через електронну заявку,
опубліковану на веб-сайті www.decko.cz/souteze, у наступних форматах: jpg, png, pdf, tiff.
5. У конкурсній заявці учасник вказує своє ім'я або обраний псевдонім та адресу електронної
пошти.
6. Учасник протягом періоду проведення конкурсу може надіслати більше конкурсних заявок
зі своїми конкурсними роботами. Проте кожен учасник може отримати лише один приз у
конкурсі. Тобто накопичувати призи неможливо.
7. З усіх конкурсних робіт, наданих організаторам у строк, що визначений у розд. II. п. 3, журі,
встановлене організатором, обере 30 переможців.
8. Конкурсні роботи та імена всіх переможців будуть опубліковані на сайті організатора:
www.decko.cz/souteze до 30 травня 2022 року до 23:59 год.
III. Учасники конкурсу
1. Учасником конкурсу може бути особа віком до 15 років українського походження, яка
тимчасово або постійно проживає в Чехії або має статус біженця, та відповідає всім умовам,
встановленим у цьому розділі щодо правил конкурсу (далі «учасники конкурсу»).
2. Прийняти участь у конкурсі учасник зможе на підставі надісланої конкурсної роботи через
електронну заявкуу на веб-сайті www.decko.cz/souteze (далі – «Реєстрація»).
3. Реєструючись, учасник або його законний представник, за умови, що учасник не розуміє
цього тексту або не може зрозуміти його зміст, погоджується з правилами конкурсу та
підтверджує, що надіслана конкурсна робота є його авторською роботою, відповідно він є
власником усіх авторських прав цієї роботи, а їхнє використання в конкурсі не суперечить
авторським правам та/або правам третіх осіб та що перед відправленням конкурсної роботи

організатору учасник отримав від осіб, зображених у його роботі, дозвіл відповідно до § 84
закону № 89/2012 Зб., Цивільного кодексу (далі – «Цивільний кодекс») щодо відображення
його/її вигляду та інших особистих ознак, а також дозволу на використання відповідно до §
85 та наступних параграфів Цивільного кодексу, зокрема щодо їх опублікування.
4. Реєстрацією та надсиланням конкурсної роботи учасники дають організатору згоду на
включення конкурсної роботи до конкурсу та на публікацію конкурсної роботи на веб-сайті
організатора та трансляцією в ефірі організатора. Учасник також надає організатору
виняткову ліцензію на використання роботи без кількісних обмежень у всіх країнах світу на
період дії прав власності відповідно до закону № 121/2000 Зб., Закону про авторське право,
з поправками до нього (далі «ЗАП»), на повторне відтворення роботи, розповсюдження
роботи або її частини, на використання роботи або її частини шляхом поширення у
суспільстві, зокрема шляхом транслації у телебаченні (§ 21 ЗАП), передачі телевізійного
мовлення (§ 22 ЗАП), здійснення телевізійного мовлення (§ 23 ЗАП), продення запису та його
трансляції (§ 20 ЗАП), поширення через комп'ютерну або аналогічну мережу (§ 18 ЗАП), на
використання звукової складової роботи або її частини для повторного відтворення,
розповсюдження та поширення у суспільстві, передавати її в розділеному або іншим чином
зміненому зображенні, що містить в окремій частині рекламу, спонсорство, саморекламу
або іншу текстову та графічну інформацію, на використання в цілях мерчандайзингу, на
використання текстової та графічної форми роботи або її частин та фотографії з твору для
публікації у книжковій формі або для публікації роботи, створеної шляхом обробки або
редагуванням теми чи сценарію у будь-яких мовах, на включення програми або її частини
без змін, після обробки чи інших змін, окремо або в поєднанні з іншими роботами до нової
аудіовізуальної роботи (наприклад відеомонтажів, анонсів програм, аудіотекстових анонсів,
носіїв DVD) або до збірника робіт та використовувати програму, використовуючи при цьому
ці новостворені роботи у вище визначеному обсязі, на пропагацію роботи організатора всіма
звичними способами (анотації преси, анонси програм на ČT та іншому телебаченні чи
радіомовленні, фотографії та зображення в інтернет мережі, зокрема на веб-сайтах
ČT тощо), право на нанесення логотипу на роботу або іншого позначення телевізійного
мовника, у тому числі текстових, графічних або інших інформацій у необхідній кількості.
Учасник надає дозвіл безкоштовно, і організатор не зобов’язаний застосовувати отриманий
дозвіл. Учасник погоджується, що організатор не зобов’язаний вказувати ім’я учасника під
час публікації конкурсної роботи.
IV. Виграші, переможці та спосіб визначення переможців
1. У конкурсі буде обрано 30 переможців. Кожен переможець отримає приз у вигляді пакунка,
що містить наступні речові призи – пексесо та наклейки. Організатор визначить переможців
шляхом непублічного відбору журі у складі трьох осіб, яке оцінюватиме отримані конкурсні
роботи за критеріями їх оригінальності.
2. Відбір переможців відбудеться після закінчення конкурсу, і до відбору буде включено тих
учасників, від яких організатор отримає конкурсні роботи у строки, що встановлені розд. ІІ п.
3 даних правил.

3. Кожному переможцю організатор повідомить про виграш, надіславши повідомлення на
електронну пошту, вказану переможцем у заявці на участь в конкурсі. Організатор попросить
переможців надати контактні дані для доставки призу. Якщо переможець не надасть
необхідні контактні дані електронною поштою до 14 днів з дати отримання цього прохання
від організатора або не вдасться доставити повідомлення на електронну пошту, зазначену у
заявці, переможець втрачає право на приз і організатор, керуючись правилами, вказаними у
розд. IV п. 2 і 3 обирає запасного переможця з учасників конкурсу, від яких організатор
отримав заявку на участь в конкурсі у строках, встановлених у розд. II п. 3 даних правил.
Підтвердженням організатора про те, що не вдалось доставити електронного листа, буде
вважатись повідомлення про недоставлений електронний лист від сервісу електронної
пошти.
4. Організатор відправлятиме переможцям призи через пошту протягом 30 днів з дати, коли
отримає необхідні контактні дані від переможця. Переможцям буде надіслано призи
рекомендованим відправленням з можливістю доставки лише по території Чехії.
5. Виграші на загальну суму, що не перевищує 10 000 крон, звільняються від податку на
прибуток відповідно до положень § 4 абз. f пункт 3 Закону № 586/1992 Зб. про податки на
прибуток з усіма його поправками.

V. Права та обов'язки організатора
1. Організатор має право змінювати правила цього конкурсу в будь-який час, включаючи
строки проведення конкурсу. Поправка до Правил конкурсу набуває чинності з моменту її
опублікування на сайті організатора. Організатор також має право припинити конкурс в будьякий час, але результаті припинення конкурсу учасники не мають права на жодне
відшкодування витрат, приз чи вимагати інші дії від організатора.
2. Організатор конкурсу залишає за собою право перевірити всі умови, передбачені для участі
в конкурсі, і, в разі виникнення недорозуміння, оцінити та прийняти остаточне рішення у
будь-яких питаннях, пов’язаних з конкурсом, включаючи право виключити будь-якого
учасника з конкурсу у випадку, якщо такий учасник порушив правила конкурсу.
3. Організатор має право виключити з конкурсу учасника, навіть попередньо не повідомляючи
йому, якщо той порушив дані правила, загальнообов'язкові правові норми або якщо щодо
нього організатор має обґрунтовані підозри у порушенні даних правил або
загальнообов'язкових правових норм, або учасника, який діяв під час конкурсу всупереч
нормам моралі чи обґрунтованим інтересам третіх осіб, або учасника, який надіслав на
конкурс конкурсну роботу, на яку не має всіх авторських прав або є обґрунтовані сумніви, що
він застусовує всі авторські права на неї.
4. Організатор не несе відповідальності за недоставку призу або його пошкодження, знищення,
втрату чи доставку після закінчення строку, зазначеного в правилах конкурсу, у випадку,
якщо йдеться про відсутність переможця за контактною адресою чи зміну місця його
проживання, якщо переможець вчасно та належним чином про неї не повідомив
організатору.
5. Якщо приз повертається організатору як недоставлений, переможець має право забрати
приз особисто в штаб-квартирі організатора за умови підтвердження контактних даних
переможця та ідентифікації переможця протягом одного місяця з моменту закінчення
конкурсу. У випадку, якщо неможливо доставити приз або учасник не забере його протягом
місяця від дати закінчення конкурсу, приз буде анульовано на користь організатора.

6. На видачу призу переможець не має юридичного права. Неможливо вимагати приз
юридичним шляхом, або застосовувати фінасову альтернативу. Переможець також не має
права на будь-які інші вигоди від організатора, зокрема він не має права на відшкодування
витрат, пов’язаних із застосуванням призу.
7. Організатор не несе відповідальності за дефекти виграшу. Переможці можуть пред'явити
свої можливі претензії щодо дефектів безпосередньо суб'єкту, зазначеному в умовах
гарантії.
8. Організатор не несе відповідальності за неотримані конкурсні заявки або конкурсні заявки,
які було отримано після встановленого строку, чи які містять помилки або надіслані шляхом,
що суперечить правилам конкурсу. Організатор виключає з конкурсу заявки, які містять явно
неправдиву інформацію про учасника.
VI. Інформація про обробку персональних даних
1. Організатор є розпорядником персональних даних, наданих учасниками, і обробляє ці
персональні дані відповідно до статті 6 абз. 1(f) Регламент Європейського Парламенту та
Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне
переміщення таких даних та скасування директиви 95/46/ES (Загальний регламен про захист
персональних даних або також далі - «GDPR») та відповідно до Принципів обробки
персональних даних лише на період, строго необхідний для цілей спілкування з учасниками,
публікації конкурсних робіт та видачі призів у випадку, якщо учасник стає переможцем.
2. Детальна інформація про обробку персональних даних та права суб’єктів даних міститься в
Принципах обробки персональних даних, які опубліковані на веб-сайті організатора
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/.
3. Організатор заявляє, що персональні дані обробляються лише в обсязі, необхідному для
виконання мети, зазначеної в п.1 цього розділу, і законним інтересом організатора є
ідентифікація учасника та спілкування з ним.
4. Відповідно до умов, зазначениих у GDPR, учасник як суб’єкт даних має, зокрема, наступні
права:
a) отримати підтвердження від організатора, чи його персональні дані було
оброблено,
b) вимагати від організатора обмеження обробки, якщо персональні дані є неточними
або обробка є незаконною, або розпорядник більше не потребує персональні дані,
c) запитувати доступ до персональних даних та оновлювати їх, виправляти або
обмежувати обробку,
d) вносити заперечення проти обробки персональних даних,
e) попросити організатора видалити персональні дані,
f) у разі сумнівів щодо дотримання зобов'язань, пов'язаних з обробкою персональних
даних, будь ласка, зв'яжіться з організатором у будь-який час за адресою електронної
пошти osobniudaje@ceskatelevize.cz та з можливою скаргою до Управління захисту
персональних даних, що за адресою підполковника Сохора 27, Прага 7, поштовий
індекс 170 00.
VII. Кінцеві положення
1. Організатор не несе відповідальності за зміст опублікованих конкурсних робіт, зокрема за
порушення авторських прав. Учасник несе відповідальність перед третіми особами за

порушення прав щодо конкурсних робіт, тобто він зобов’язаний задовільнити будь-які
претензії від третіх осіб, які були заявлені у зв’язку з порушенням правових положень щодо
авторських прав та прав особистості. Учасники зобов’язані відшкодувати організатору будьякі збитки, який можуть виникнути у зв’язку з порушенням даних правил та/або правових
норм, що стосуються конкурсу. У разі будь-якого порушення даних правил або правових
норм учасник також втрачає право на відповідний приз.
2. Зміст конкурсних робіт не повинен суперечити нормам моралі, громадському порядку,
інтересам організатора і не повинен порушувати постанови правових норм, зокрема вони не
повинні бути дискримінаційного характеру, не повинні бути комерційним оголошенням і не
повинні загрожувати фізичному, психічному або моральному розвитку дітей та підлітків.
3. Реєструючись на конкурс, учасник погоджується з даними правилами конкурсу та
зобов’язується їх дотримуватися. У разі, якщо учасник стає переможцем, він погоджується,
що його ім’я, прізвище буде вказано у списку переможців та що ці дані буде опубліковано
разом із конкурсною роботою.
4. Ці правила є опубліковано на веб-сайті Чеського телебачення та набувають чинності з дня
початку конкурсу.
У Празі 30 квітня 2022 року

