
Úplná pravidla 

(dále jen „pravidla“) 

Soutěže 

„KOPIDLENSKÁ SRDCOVKA“ 

(dále jen „soutěž“) 

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE: Střední škola zahradnická Kopidlno náměstí Hilmarovo 1 507 

32 Kopidlno (dále jen „Pořadatel“) 

 

2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v době od 10. 2. do 22. 3. 2021 v následujícím harmonogramu: 

• 10. 2. – 7. 3. 2021: zasílání soutěžních příspěvků pořadateli soutěže 

• 10. 3. 2021: vyhlášení vítězů odborné poroty 

• 11. –21. 3. hlasování Veřejnosti na Facebooku 

• 22. 3. 2021: vyhlášení vítězů hlasování veřejnosti 

 

3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba ve věku 13 až 16 let 

s korespondenční adresou v České republice. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou 

v pracovním, obchodně právním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, jakož i osoby 

těmto osobám blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud se i přesto 

některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra jí nebude předána. Výhra nebude 

předána také v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání 

podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která 

dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Soutěžící se může soutěže zúčastnit v každém 

kategorii pouze jednou. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a 

zavazuje se je plně dodržovat. Při jakémkoli jejich porušení si Pořadatel vyhrazuje právo 

daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. 

 

4. PRINCIPY SOUTĚŽE: Soutěž začíná 10. 2. 2021 a končí 22. 3. 2021. Soutěžící se do soutěže 

zapojí zasláním soutěžního příspěvku na email Kkvitek.souteze@seznam.cz s předmětem 

emailu „Kopidlenská srdcovka“ v termínu od 10. 2. 2021 do 7. 3. 2021. Soutěžící je povinen 

zaslat soutěžní fotografii, příběh a uvést kategorii soutěže, do které se hlásí. Soutěžící se může 

zúčastnit obou kategorií, v každé z kategorií však pouze s jedním soutěžním příspěvkem. 

 

• Soutěžní fotografie: Soutěžní fotografií se rozumí fotografie rybářského úlovku v kategorii 

„Rybář“ a květinové vazby nebo výzdoby v kategorii „Zahradník“. 

 

• Příběh fotografie: Příběhem fotografie se rozumí informace o předmětu fotografie a 

osobním významu předmětu fotografie pro soutěžícího. 

 

• Kategorie: Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 

1. Rybář: fotografie rybářského úlovku 

2. Zahradník: fotografie floristické vazby nebo výzdoby 

 

mailto:Kkvitek.souteze@seznam.cz


V termínu 8. – 10. 3. 2021 vybere odborná porota první, druhé a třetí místo v obou kategoriích 

soutěže. Odborná porota soutěže se skládá se zaměstnanců pořadatele soutěže. 

 

Soutěžní příspěvky, které se neumístily ve výběru odborné poroty dále soutěží o Cenu 

veřejnosti. Tyto soutěžní příspěvky budou nahrány do alba „Kopidlenská srdcovka – Rybář“ a 

„Kopidlenská srdcovka – Zahradník“ na oficiální facebookové stránky pořadatele. V termínu 

11. – 21. 3. 2021 hlasuje veřejnost prostřednictvím označení „To se mi líbí“ u jednotlivých 

soutěžních příspěvků. Výhercem hlasování veřejnosti se stává příspěvek s nejvyšším počtem 

„To se mi líbí“ v každé z kategorií.  

 

5. Výhry: Výherci jednotlivých kategorií budou odměněni následujícími výhrami: 

Cena odborné poroty: 

• Kategorie „Rybář“: 

1. místo: rybářský prut 

2. místo: naviják na prut 

3. místo: podběrák 

• Kategorie „Zahradník“: 

1. místo: zahradnické nářadí 

2. místo: dárkové vstupné do ZOO 

3. místo: dárkový poukaz na nákup rostlin 

Cena veřejnosti: 

• Kategorie „Rybář“: 

1. místo: rybářský prut 

• Kategorie „Zahradník“: 

1. místo: zahradnické nářadí 

 

6. Oznámení a předání výher: Pořadatel oznamuje výherce soutěže následujícími způsobem a 

v následujících termínech: 

 

• Cena odborné poroty: Výherci soutěže budou o výhře informování emailem na 

emailovou adresu, ze které zaslali soutěžní příspěvek, a to dne 10. 3. 2021. Jméno 

výherce i vítězný soutěžní příspěvek bude také uveřejněn dne 10. 3. 2021 na webových 

stránkách školy. 

• Cena veřejnosti: Výherci soutěže budou o výhře informování emailem na emailovou 

adresu, ze které zaslali soutěžní příspěvek, a to dne 22. 3. 2021. Jméno výherce i 

vítězný Soutěžní příspěvek bude také uveřejněn dne 22. 3. 2021 na webových 

stránkách školy. 

Ceny budou výhercům předány do 14 dní od vyhlášení osobně na adrese Střední škola zahradnická 

Kopidlno náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno po domluvě mezi Výhercem a Pořadatelem. 



Předání a převzetí výhry musí být výhercem potvrzeno, a to podpisem předávacího protokolu. 

Podepsání potvrzení o převzetí výhry soutěžícím je podmínkou získání výhry. 

 

7.  Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a 

Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, 

nikoli Facebooku. 

 

8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Odesláním odpovědi do soutěže 

vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno ve výsledkové 

listině v rámci akce na webu a dále, aby Pořadatel po dobu 1 roku od začátku soutěže 

zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa a to pro 

vyhodnocení soutěže a pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) Pořadatele v 

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím 

elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je 

dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla 

Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Účastník má 

dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho 

týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, 

peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním Organizátora porušeno 

právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu 

jména. 

 

9.  DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:  

• Výhry nejsou právně vymahatelné. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto 

výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže 

jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou 

uvedená v těchto pravidlech. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují 

případné reklamace. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s 

realizací výhry  

• Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení zpráv.  

• O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či 

jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že 

změnu vyhlásí na místě, kde jsou tak k dispozici pravidla.  

• Pravidla jsou k dispozici na webové stránce www.zahradnicka-skola-

kopidlno.cz/soutez.  

• Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými 

právními předpisy České republiky. 


