Úplná pravidla soutěže „Líbí se Ti, mami?“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže nazvané „Líbí se Ti, mami?“ (dále jen
„soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce
ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.
1.

Organizátorem soutěže je:
UCB s.r.o.
se sídlem: Praha 8, Thámova (Palác Karlín) 13, PSČ 18000
IČ: 45786950
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17194
(dále jen „organizátor“)

2.

Záštitu nad soutěží pro rok 2018 pro kontakt s účastníky převzala pacientská organizace:
EpiStop z.s.
Se sídlem: Vídeňská 800, 150 59 Praha 4
IČO: 22689621
(dále jen „EpiStop“)

3.

Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 12. 2. 2018 do 20. 9. 2018 (dále jen „doba konání soutěže“) na
území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

4.

Účastník soutěže:
Účastníkem soutěže může být pouze dítě ve věku do 18 let, trpící nemocí epilepsie, s trvalým
bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“, „soutěžící“
nebo „účastník soutěže“). Účastník soutěže se smí soutěže zúčastnit výhradně se souhlasem
svého zákonného zástupce (či jeho prostřednictvím).

5.

Účast v soutěži:
a)
Soutěžící se soutěže zúčastní tak, že nakreslí obrázek ve formátu ne větším než A4
na libovolné téma (dále jen „obrázek“, „soutěžní dílo“ nebo „dílo“), který zašle na
adresu uvedenou v čl. 5.b.
b)

Soutěžící resp. jeho zákonný zástupce zašle soutěžní dílo do soutěže na adresu:
EpiStop, z.s. Vídeňská 800, 150 59 Praha 4, společně se samostatnou kartičkou s
kontaktními údaji:
- název soutěžního díla (vystihující, popisující obsah obrázku)
- jméno a příjmení soutěžícího
- věk soutěžícího,
- druh epilepsie, kterým soutěžící trpí
- kontaktní adresu pro případné doručení výhry
- a dále jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo zákonného zástupce
soutěžícího
(dále jen „soutěžní zásilka“).

Odesláním soutěžní zásilky resp. soutěžního díla s kontaktními údaji do soutěže
poskytuje dítě, resp. jeho zákonný zástupce souhlas s účastí soutěžícího v soutěži, souhlas
s pravidly soutěže včetně souhlasu s uveřejněním soutěžního obrázku na webových
stránkách www.libisetimami.cz a jeho dalším zveřejnění v rozsahu stanoveném těmito
pravidly, souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlasy v rozsahu stanovém čl. 7 a
čl. 8 těchto pravidel.

6.

c)

Po úspěšném doručení do soutěže v době trvání soutěže (rozhodující je datum doručení,
k později doručeným dílům již nebude přihlíženo) je soutěžící zařazen do soutěže a dojde
ke zveřejnění soutěžního díla na www.libisetimami.cz.

d)

Po ukončení soutěže odborná porota složená ze zástupců UCB a EpiStop vybere tři
nejlepší soutěžní díla, a to dle jejich originality a kreativity, s ohledem na věk autora.

e)

Do soutěže budou zařazeny pouze obrázky, které byly namalovány či nakresleny za
použití kreslících a psacích prostředků (např.: pastelky, fixy, tuhy, vodové barvy, tužky,
apod.). Do soutěže nebudou zařazeny obrázky v podobě vystřihovánek, koláže, 3D
obrázků, fotografií apod. Autorem soutěžního obrázku smí být pouze přímo soutěžící –
dítě, smí jej však vytvořit za pomoci zákonného zástupce či jiného dospělého (rodič,
učitel apod.).

f)

Soutěžící se soutěže může účastnit opakovaně, vždy se ale musí jednat o nové originální
dílo. Soutěžící může vyhrát opakovaně.

g)

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky
soutěže. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených
podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Výherci a výhry v soutěži:
a)

Výhercem v soutěži se stanou tři soutěžící, kteří zcela splnili podmínky této soutěže a
jimiž vytvořená soutěžní díla byla odbornou porotou vyhodnocena jako nejlepší,
nejoriginálnější a nejkreativnější. (dále jen „výherce“), přičemž k vyhodnocení
soutěže dojde dne 1. 10. 2018 zveřejněním výherců na webové stránce soutěže
www.libisetimami.cz. Každý výherce hlavní výhry vyhrává jeden kus výhry. Dále
bude prvních 50 účastníků zařazených do soutěže odměněno drobným dárkem ve
formě výtvarných potřeb.

b)

Složení poroty MUDr. Jana Zárubová, MVDr. Dita Fišerová, Monika Bártová, Ing.
Martina Hazlingerová.

c)

Výhrou v soutěži jsou výtvarné potřeby, dětské knihy a dětské sportovní potřeby
(dále jen „výhra“).

d)

Do soutěže jsou vloženy celkem 3 ks hlavní výhry. Účastníci zařazení do soutěže
budou odměněni drobným dárkem ve formě výtvarných potřeb do celkového počtu
50 ks. O udělení dárku rozhoduje datum a pořadí přijetí zásilek se zaslaným dílem.

e)

O výhře bude soutěžící informován do 20 dnů od vyhodnocení soutěže na e-mailové
adrese uvedené v soutěžní zásilce (dále jen „oznámení o výhře“).

f)

Výhry v soutěži budou výhercům odeslány prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb do 30 dnů od vyhodnocení soutěže, a to na adresu, kterou výherce, resp. jeho
zákonný zástupce, uvedl v soutěžní zásilce. V případě, že se výherci nepodaří doručit
výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.
Takto nepřevzaté výhry či výhry, které nebyly v soutěži vyčerpány, propadají
k následnému použití, k dalším propagačním či charitativním účelům organizátorů
soutěže.

g)

Organizátoři soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané
prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo
poškození výhry v soutěži zahájí na písemnou žádost výherce organizátor reklamační
řízení s provozovatelem poštovních služeb.

7.

Náležitosti soutěžního díla:

•

Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce/rodič, odesláním soutěžního díla podle těchto pravidel
potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora prokázat:
i.

ii.

písemným čestným prohlášením, že veškerá autorská díla jím zařazená do soutěže pořídil
osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi
způsoby v neomezeném rozsahu,
písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob případně zachycených v autorském
díle účastníkem zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby v tomto
autorském díle, se zařazením autorského díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním
autorského díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel.

V případě, že soutěžící toto nesplní, je organizátor akce oprávněn účastníka a jeho dílo bez
náhrady s konečnou platností vyřadit.
•

Do soutěže budou zařazena pouze soutěžní díla jednoznačně splňující následující podmínky:
a)
soutěžní dílo nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích
osob ani nabádat k jejich porušování;
b)
soutěžní dílo nebude v žádném případě zachycovat činnosti jakkoliv nebezpečné a
ohrožující zdraví;
c)
soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do
práv a právem chráněných zájmů třetích osob;
d)
soutěžní dílo bude splňovat všechny další požadavky uvedené v těchto pravidlech.

•

Do soutěže nebudou zařazena soutěžní díla, jež nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat
stanovené podmínky soutěže anebo která odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.
Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové soutěžní

dílo, jehož následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu uložené právní anebo smluvní
povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora.
•

Do soutěže nebudou zařazena nebo z ní budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:
a)
nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly soutěže;
b)
odporují dobrým mravům;
c)
jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
d)
jakýmkoliv způsobem porušují či ohrožují obecně přijímaná pravidla společenské
morálky, občanského soužití nebo jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy;
e)
obsahují náboženský nebo politický podtext;
f)
mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
g)
zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům organizátora akce.

•

Odesláním soutěžní zásilky resp. soutěžního díla společně s kontaktními údaji poskytuje účastník
resp. zákonný zástupce účastníka bezplatně organizátorovi licenční oprávnění k jakémukoli
užití zaslaného díla, jakýmikoli prostředky šíření (dále jen „licence“), s tím, že organizátor je
oprávněn soutěžní dílo a všechny jeho součásti jako autorská díla, umělecké výkony a jména,
příjmení, podobizny a ostatní složky projevů osobní povahy a osobní údaje osob zachycených v
soutěžním díle (v rozsahu zachycení v soutěžním díle) využívat všemi způsoby, zejména ke
zveřejnění na webových stránkách www.libisetimami.cz, na výstavě uspořádané s touto soutěží,
výstav na odborných lékařských kongresech, výstavy ve veřejně přístupných budovách, a k
reklamním, propagačním a marketingovým účelům organizátora ve smyslu šíření a použití těchto
projevů osobní povahy a autorských děl v médiích. Licence se uděluje v územně a množstevně
(co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Organizátor
není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s
autorským zákonem v platném znění a takto upravená soutěžní díla dále užít. Pokud je ve smyslu
autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu,
zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas účastníka, má se za to, že
byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže. Organizátor je oprávněn
tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Zákonný zástupce
účastníka souhlasem s účastí v soutěži a zpracováním osobních údajů výslovně prohlašuje, že je
oprávněn jménem autora soutěžního díla (účastníka) i osob zachycených v soutěžním díle uvedené
souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže
opak, odpovídá v plném rozsahu zákonný zástupce účastníka za veškeré škody vzniklé v této
souvislosti organizátorovi a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené
zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla
organizátorovi soutěže anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout
zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je zákonný zástupce účastníka povinen je v
plném rozsahu uhradit.
Odesláním soutěžní zásilky resp. soutěžního díla společně s kontaktními údaji účastník resp.
zákonný zástupce účastníka prohlašuje, že je oprávněným nositelem práv ke všem předmětům
ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním díle, že v soutěžním díle nebyla užita
díla či jiné předměty ochrany jiných osob, že užitím soutěžního díla organizátorem způsobem
vyplývajícím z pravidel této akce nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a
nevznikne organizátorovi ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma ani na něm nebudou

uplatněny nároky na licenční odměnu třetích osob a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takové
nároky na odměnu, náhradu škody a/nebo nemajetkové újmy v plné výši uhradit.
Odesláním soutěžní zásilky, resp. soutěžního díla společně s kontaktními údaji, účastník, resp.
zákonný zástupce účastníka prohlašuje, že souhlasí s tím, že soutěžní dílo je možné zveřejnit vždy
společně s křestním jménem a věkem soutěžícího, v rozsahu stanoveném těmito pravidly
soutěže.
8.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením projevů osobnostní povahy
Odesláním soutěžní zásilky, resp. soutěžního díla společně s kontaktními údaji souhlasí
účastník, resp. zákonný zástupce účastníka soutěže se zařazením všech účastníkových a svých
osobních údajů v rozsahu soutěžní zásilky (jméno, příjmení dítěte, věk dítěte, kontaktní adresa,
jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákonného zástupce účastníka) (dále jen „údaje“) do
databáze EpiStop pro účely vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje nebudou zpracovány
ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Účastník, resp. zákonný zástupce účastníka soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor
soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, bezplatně křestní jméno a věk účastníka soutěže v médiích (včetně
internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a
jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i
zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce hlavní výhry v souvislosti s
čerpáním této výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

9.

Závěrečná ustanovení

a)

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, svůj bezvýhradní souhlas s
pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů a zavazuje se je plně dodržovat.

b)

Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti
s užíváním výher.

c)

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

d)

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností, konečným způsobem rozhodovat o
výhrách v soutěži.

e)

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, nebylo možné doručit
apod., propadají bez dalšího organizátorovi soutěže.

f)

Soutěžící se může soutěže účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce či jeho
prostřednictvím. Tuto skutečnost je organizátor soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí,
že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je
oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Organizátor je oprávněn si kdykoli
vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen
předložit organizátorovi tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící

písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti organizátora, bude ze
soutěže vyloučen.
g)

Organizátor si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná soutěžní díla či je bez náhrady
podle vlastního uvážení zlikvidovat.

h)

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání výher v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, který nesplní, byť jen
okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry. Takto nepředaná výhra propadá
organizátorovi soutěže. Organizátor soutěže tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné
závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora soutěže než uvedená
v těchto pravidlech.

i)

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že
bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo
jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto
rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

j)

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Organizátor
soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými
soutěžícími.

k)

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže
nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala
výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na
výhru a výhra se nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u
kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i
prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě porušení
pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by
bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

l)

Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže soutěžícím, je soutěžící povinen
organizátorovi prokázat splnění jednotlivých podmínek.

m)

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně
a zveřejněno na webových stránkách www.libisetimami.cz. Účinnost této změny nastává
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

n)

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či
soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor soutěže si vyhrazuje
právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení
důvodů.

o)

Tato úplná pravidla jsou k dispozici na soutěžních stránkách www.libisetimami.cz.
V Praze dne 12. 2. 2018

