FOTOSOUTĚŽ S VAŠIMI MAZLÍČKY 2017
1. Organizátorem soutěže je společnost Mevet, spol. s r.o., IČO : 267 284 43.
2. Soutěž probíhá od 11. července 2017 do 15. srpna 2017 prostřednictvím Facebooku. Ukončení
registrace fotografií je 31. července 2017, hlasování probíhá do 15. srpna 2017.
3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, s trvalým bydlištěm na území České a Slovenské
republiky, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii a uvede svou platnou e-mailovou adresu,
své jméno a jméno mazlíčka na fotografii. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora,
všechny agentury spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké.
4. Účastník pošle emailovou zprávou na info@mevet.cz tento text:
Souhlasím s účastí a pravidly soutěže a prohlašuji, že jsem:
- fotografii pořídil osobně, a že mám neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího
užití v neomezeném rozsahu
- fotografie je vlastním originálem a není napodobeninou nebo fotomontáží
Poté připojí fotografii označenou vhodným názvem, uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu
k zaslání kalendáře).
PODMÍNKY:
a) Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžní fotografie v max. velikosti 3MB (minimální velikost
800 kB) a zaslání souhlasu s účastí a pravidly soutěže (viz text v rámečku).
b) Každá z fotografií podléhá schválení administrátora firmy Mevet, spol. s r.o. Souhlas
administrátora (a následné umístění fotografie na Facebookový profil FrontlineCZ k veřejnému
hlasování) je vyjádřen nejpozději do 5 pracovních dnů od poslání fotografie účastníkem. V případě
nesouhlasu účastník nemusí být vyrozuměn.
c) Hlasování prostřednictvím Facebooku je veřejné. Návštěvníci fotosoutěže mohou vyjádřit své
sympatie k jednotlivým fotografiím pomocí tlačítka „to se mi líbí“ neboli tzv. „lajkováním. „Fotografii
lze hodnotit v příspěvku i ve fotoalbu „Fotosoutěž 2017“ - počet se bude sčítat. Konečný výsledek
slouží k určení 5 výherních fotografií. Pokud bude zjištěn případný podvod a úmyslná manipulace s
výsledky, daná fotografie bude vyřazena.
d) Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, pokud:
o žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,
o autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (V případě výhry: jméno a příjmení se musí
shodovat se jménem adresáta),
o jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,

o byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník
soutěže,
o nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
o obsahují jakékoliv nadpisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, z důvodu
možného považování za reklamu, výjimka: nenápadný copyright či krátký nápis).
e) Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si
vyhrazuje právo použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním
fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem
dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané
fotografii.
ZPŮSOB VYHODNOCENÍ:
Z registrovaných (zaslaných emailem) fotografií vyberou zástupci společnosti Mevet, spol. s r. o.
fotografie do druhého kola, ve kterém bude probíhat na Facebooku veřejné hlasování (počet není
omezen, je na zvážení zástupců organizátora a na kvalitě a množství došlých fotografií. Z těchto
postupujících fotografií bude následně vybráno 40 nejkrásnějších či nejoriginálnějších fotografií
k umístění do kalendáře 2017. Každý účastník fotosoutěže a hlasování má právo získat pouze jednu
cenu, a to za svoji nejlépe ohodnocenou fotografii.
VÝHRY V SOUTĚŽI:
Nejlepších 5 fotografií (s nejvyšším počtem „lajků“) bude odměněno balením 3 pipet Frontline Combo
(pro kočky) nebo Frontline TRI-ACT (pro psy). Všichni účastníci postupující do druhého kola získají
za svou fotografii originální kalendář se všemi finálovými fotografiemi. Výherci budou kontaktováni
emailem po skončení soutěže o své výhře, která jim následně bude zaslána na uvedenou poštovní
adresu do konce roku (závisí na rychlosti výroby a expedice zásilek). Dárky budou zaslány pouze na
adresy na území České a Slovenské republiky. Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo
nedoručení zásilek výhercům. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž
úplně zrušit bez udání důvodu. Účastí v soutěži zasláním odpovědi vyjadřuje souhlas s pravidly a
podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v emailové zprávě, kterou pošle k registraci do
soutěže, za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a to do odvolání tohoto souhlasu. Správcem ve smyslu
zákona o ochraně osobních údajů je společnost Mevet, spol. s r.o. Udělení výše uvedeného souhlasu
účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže.
Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak
s ní nesouvisí.

