Soutěž
„Staň se tváří iQLANDIE 2019“
Soutěžní podmínky
1. Pořadatelem, vyhlašovatelem a organizátorem Soutěže je IQLANDIA, o.p.s., se sídlem
Nitranská 410/10, 460 07 Liberec 3, IČO: 25444565, obecně prospěšná společnost zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. O 108 (dále jen
„Pořadatel“).
2. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. května 2019 do 31. srpna 2019 (dále jen „Termín
soutěže“) v science centru iQLANDIA na adrese Nitranská 10, Liberec, PSČ 460 07 (dále jen
„iQLANDIA“).
3. Účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžící“) se může stát osoba ve věku 5 až 14 let se
souhlasem a za asistence svého zákonného zástupce, s trvalým nebo přechodným pobytem v
České republice. Soutěžící, který v době trvání soutěže nedosáhl oprávněného věku pro
užívání sociálních sítí, jich pro účel soutěže užívá prostřednictvím svého zákonného zástupce.
4. Účastníkem Soutěže se osoba stane zveřejněním nebo odesláním maximálně 5 fotografií své
osoby před fotostěnou s motivy iQLANDIE umístěnou v přízemí science centra iQLANDIA
způsobem níže uvedeným a za dodržení dalších pravidel stanovených těmito Soutěžními
podmínkami.
Fotografie přihlásí do soutěže jedním z těchto způsobů:
a) uveřejněním na svém profilu sítě Instagram (dále jen „Profil“), který bude veřejně
dostupný, za současného dodržení bodu 3 těchto podmínek. Podmínkou pro zařazení
do soutěže je opatření fotografie soutěžním hashtagem #jsemiQhvezda. Všechny
soutěžní fotografie Soutěžící nahraje v jednom čase jako jedno album.
b) zasláním fotografie či fotografií na emailovou adresu hvezda@iqlandia.cz v Termínu
soutěže a za současného dodržení bodu 3 těchto podmínek. Všechny soutěžní
fotografie Soutěžící nahraje v jednom e-mailu jako přílohu. Email hvezda@iqlandia.cz
slouží pouze pro zasílání soutěžních fotografií, neslouží jako informační či
komunikační kanál Pořadatele. Na jakékoliv jiné zprávy zaslané na tuto adresu mimo
soutěžní fotografie nebude brán zřetel.
Soutěžící může fotografie doplnit průvodním textem, proč by se měl stát novou tváří
iQLANDIE.
5. Soutěžící smí do Soutěže přihlásit a zveřejnit jen takovou fotografii, na které je samotný
Soutěžící. Soutěžní fotografie musí obsahovat celou postavu a musí na ní být zřetelně a
nezaměnitelně rozeznatelná tvář Soutěžícího. Pokud Soutěžící zveřejňuje více fotografií, stačí,
když je celá postava Soutěžícího pouze na jedné z nich.

6. Soutěžící je povinen neporušit autorská a licenční práva třetích osob. Pořadatel v případě
jejich porušení nenese žádnou právní zodpovědnost.
7. Uveřejnit fotografii může Soutěžící kdykoliv po dobu trvání Soutěže, nejpozději však do 31.
srpna 2019 do 24:00 hodin.
8. Pro účely této Soutěže jsou stanoveny základní soutěžní kategorie:
a) Soutěžící primárně ve věku 5 – 10 let
b) Soutěžící primárně ve věku 8 – 14 let
O finálním rozřazení do kategorií Soutěže rozhoduje Porota. Pořadatel může kdykoliv během
Soutěže nebo při jejím ukončení stanovit novou soutěžní kategorii, nebo naopak měnit
stávající kategorie a jejich specifikaci.
9. Pořadatel si vyhrazuje právo sdílet nebo uveřejňovat soutěžní fotografie Soutěžících ve svých
komunikačních kanálech kdykoliv během Soutěže. Soutěžící uveřejněním fotografie na Profilu
nebo jejím zasláním na soutěžní email hvezda@iqlandia.cz souhlasí s úplným zněním
Soutěžních podmínek a Pořadateli uděluje výslovný souhlas se sdílením a dalším
uveřejňováním těchto soutěžních fotografií v komunikačních kanálech iQLANDIE. Jedná se
zejména o sociální sítě, webové stránky či tištěný magazín rodiny iQLANDIA.
10. Finalisté Soutěže budou určeni na základě hlasování Poroty, která se skládá ze zástupců
společnosti IQLANDIA, o.p.s., během měsíce září 2019. Porota při výběru finalistů Soutěže
bude posuzovat:
- Fotogeničnost Soutěžícího
- Mimické schopnosti Soutěžícího
Porota má právo v každé ze soutěžních kategorií vybrat libovolný počet vítězů. Hlasování
Poroty je konečné a nelze se vůči němu jakkoliv odvolat.
11. Pořadatel má právo hlasování Poroty a Soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady. Výslovně se tedy
pro tuto soutěž vylučuje účinnost ustanovení § 2888 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
12. Pořadatel pozve finalisty Soutěže k osobní účasti na castingu v sídle iQLANDIE s doprovodným
programem, na základě kterého může stanovit konečné vítěze Soutěže. Pokud se finalista se
svým zákonným zástupcem na casting nedostaví osobně, může to vést k vyloučení ze
Soutěže.
13. Pořadatel po hlasování Poroty vyzve finalisty zprávou zaslanou na Profil nebo e-mail
Soutěžícího, s žádostí o zaslání telefonního čísla, na kterém lze výherce dále kontaktovat
s pozvánkou k účasti na finálovém castingu v termínu vyhlášeném Pořadatelem.
Nárok na účast ve finálovém castingu Soutěžící získá, pokud:
a) zareaguje prostřednictvím svého zákonného zástupce na výzvu Pořadatele (nejpozději do
3 dnů od jejího zaslání)

b) prokáže, že je se svolením a asistencí zákonného zástupce uživatelem Profilu/ e-mailu,
kde byla uveřejněna soutěžní fotografie
14. Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu finálního castingu pořizovat fotografie a
videozáznamy Soutěžících finalistů a zvát je jednotlivě k osobnímu pohovoru. Finalisté
castingu prostřednictvím svých zákonných zástupců udělují svou účastí na akci Pořadateli
výslovný souhlas se zveřejňováním fotografií a videí v rámci komunikačních kanálů iQLANDIE
po dobu 5 let od data konání akce.
15. Ceny pro vítěze finálového castingu jsou stanoveny následovně:
a) Celoroční vstupné pro 4 osoby do science centra iQLANDIA
b) Účast v roli modela/ky při fotografování pro novou image rodiny iQLANDIE a jejích
expozic v termínu stanoveném Pořadatelem.
Cenu nelze vyměnit za jinou cenu, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou
kompenzaci.
16. Pořadatel si vyhrazuje právo na základě finálního castingu nevybrat žádného vítěze a Soutěž
bez náhrady zrušit.
17. Každý vítěz finálního castingu bude o své výhře informován Pořadatelem nejpozději do 14
kalendářních dnů od konání castingu prostřednictvím telefonu a zasláním pozvánky
k převzetí Ceny a účasti na fotografování na emailovou adresu Soutěžícího.
18. Z účasti na Soutěži jsou vyloučeni:
a) zaměstnanci či spolupracovníci ve smluvním vztahu k Pořadateli a osoby jim blízké ve
smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů1,
b) zaměstnanci či spolupracovníci ve smluvním vztahu se společnostmi, agenturami nebo
vydavatelstvími podílejícími se na akci Staň se tváří iQLANDIE 2019.
19. Nedodržení pravidel Soutěže, jejich obcházení či jednání, které odporuje dobrým mravům, je
důvodem k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže. Rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je
oprávněn učinit Pořadatel kdykoliv, a to i po vyhlášení vítězů. Rozhodnutím o vyloučení
Soutěžícího zanikají veškerá práva Soutěžícího, která mu v souvislosti s účastí v Soutěži
vznikla, a to s účinky zpětně, včetně pozbytí nároku na Cenu.
20. Vítězové budou zveřejněni na instagramovém a facebookovém profilu a na webových
stránkách iQLANDIE. Fotografování pro novou image iQLANDIE dle bodu 15. b) proběhne
v termínu stanoveném Pořadatelem. Vítěz je povinen zúčastnit se osobně v doprovodu
zákonného zástupce fotografování ve stanoveném termínu a nemá nárok na náhradní
termín. Nemožnost zúčastnit se osobně převzetí výhry a fotografování může vést k vyloučení
ze Soutěže. Soutěžící dále nemá nárok na úhradu nákladů spojených s dopravou na aktivity
související s účastí v Soutěži ani žádné jiné finanční či nefinanční kompenzace.

21. Každý vítěz zároveň uděluje pořadateli souhlas se zveřejněním svého jména, soutěžní
fotografie/í, fotodokumentace a videodokumentace dle bodu 15. b) v rámci uplatnění výhry
následovně:
a) ve vybraných komunikačních kanálech rodiny iQLANDIA, a to po dobu 5 let, včetně
tištěného magazínu, Facebooku, Instagramu a webu iQLANDIA,
b) v dalších kanálech souvisejících s komunikací a marketingem Soutěže a jejích výsledků,
včetně propagace další obdobné Soutěže, a to po dobu 5 let.
na území Česka, Slovenska, Polska a Německa.
V případě, že se Pořadatel rozhodne fotografie vítěze pořízené dle bodu 15. b) nepoužít,
nevzniká vítězi nárok na jinou cenu, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou
kompenzaci.
22. Pořadatel po vyhlášení výsledků sdělí každému vítězi přesný postup a termín předání Ceny a
ten je povinen toto respektovat. O předání Ceny a uplatnění práv Pořadatele bude sepsána
samostatná smlouva, kterou je vítěz povinen potvrdit prostřednictvím svého zákonného
zástupce. Součástí Ceny nejsou žádná další plnění v těchto Soutěžních podmínkách
neuvedená. Vítěz zajistí veškeré následné kroky nezbytné k převzetí a uplatnění Ceny na
vlastní náklady a odpovědnost. Veškerá daňová či jiná zatížení vztahující se k účasti v soutěži
a získání Ceny nese pořadatel, resp. společnosti poskytující výhry.
23. Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na
zdraví či majetku, způsobenou vítězem, Cenou nebo v souvislosti s užíváním Ceny.
24. Veškeré osobní údaje Soutěžících získané Pořadatelem od účastníků Soutěže bude Pořadatel
zpracovávat zákonným a transparentním způsobem po nezbytnou dobu, a to za účelem
vyhodnocení Soutěže a plnění práv a povinností vzniklých z právních vztahů mezi účastníky
Soutěže a Pořadatelem (tzn. zejména předání Ceny), ochranu práv a oprávněných zájmů
účastníků Soutěže a Pořadatele, nejdéle však na dobu trvání Soutěže a následně dalších 5let.
Osobní údaje výherců budou navíc zpracovávané dle bodu 21 těchto Soutěžních podmínek.
25. Soutěžící má ve vztahu k osobním údajům, které poskytl Pořadateli Soutěže:
a) právo na přístup k osobním údajům,
b) právo na opravu poskytnutých osobních údajů,
c) právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně informace o účelu
zpracování osobních údajů, a informaci o tom, zda jsou osobní údaje zpracovávány či
nikoli (pokud o takovou informaci účastník Soutěže požádá, je Pořadatel povinen mu tuto
informaci bez zbytečného odkladu poskytnout),
d) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),
e) právo na omezení zpracování údajů,
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů,
h) další práva stanovená příslušnými právními předpisy.
Všechna tato práva lze uplatnit na e-mailové adrese gdpr@iQLANDIA.cz nebo poštovní
adrese sídla Pořadatele soutěže. Podrobnosti o nakládání s osobními údaji Pořadatelem
Soutěže lze nalézt na adrese www.iQLANDIA.cz.

26. Tato Soutěž, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a účastníky Soutěže související s
touto Soutěží, se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2887 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel si
vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Soutěžní podmínky včetně změny doby
jejího trvání či Soutěž kdykoliv ukončit, a to s účinností ode dne uveřejnění takové změny
na internetových stránkách Pořadatele www.iQLANDIA.cz.

