
Pravidla akce „Po stopách Nadace OKD“ 2017

I. Pořadatel akce

1.1 Pořadatelem akce „Po stopách Nadace OKD“ (dále jen akce) je Nadace OKD, se sídlem
Karola Śliwky 149/17, PSČ 733 01 Karviná - Fryštát, IČO 27832813, (dále jako
„Pořadatel“ nebo „NOKD“).

1.2 Tato akce není pořádána ve spolupráci se společností Facebook a Instagram, není žádným
způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a Instagram
a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook a Instagram je kompletně osvobozena od
závazků vůči účastníkům.

II. Doba trvání

2.1 Akce probíhá od 5. 5. 2017 do 29. 09. 2017, 10:00 hodin. Účastníkem se stává každý, kdo
zašle fotografii, na které je jasně a zřetelně viditelné logo Nadace OKD společně
s minimálně jedním člověkem, přidá označení místa pořízení fotografie a Hashtag
#nadaceokd. Příspěvek musí být označen jako veřejný. Příklad viz obrázek 1.

Označení místa (např.
Karviná, Havířov, náměstí v Doubrava
atd.)

Hashtag #nadaceokd

Člověk (selfie nebo fotka
skupinky lidí …)

Logo Nadace OKD



III. Účastníci

3.1 Účastníkem je každý uživatel Facebooku a Instagramu, který přidá fotografii dle
podmínek a označí jí dle pravidel.

3.2 Účastník musí splnit následující podmínky:
 Vyfotit fotografii, na které je jasně a zřetelně viditelné logo Nadace OKD společně

s minimálně jedním člověkem.
 Přidat fotografii na svůj Facebookový nebo Instagramový profil (příspěvek musí být

veřejný).
 Označit danou fotografii hashtagem #nadaceokd. 
 Napsat do komentáře, nebo označit místo, kde byla fotografie pořízena. 

3.3 Účastník může přidat libovolný počet fotografií z různých míst v ČR, vždy však musí
fotografie splňovat všechny náležitosti dle platných podmínek.

3.4 Na konci akce (29. 9. 2017) budou ze všech fotografií náhodně vylosovány 3 snímky
a jejich autory odměníme dárky.

IV. Pravidla

4.1 Úkolem Účastníků akce je vyfotografovat snímek, na kterém bude jasně a zřetelně
viditelné logo Nadace OKD společně s minimálně jedním člověkem. Následně tento
snímek zveřejnit na Facebooku nebo Instagramu. Tato fotografie musí v komentáři či
označení obsahovat místo, kde byla pořízena a hashtag #nadaceokd (příspěvek musí být
označen jako veřejný). Bez tohoto označení nemůže být fotografie zařazena do slosování. 

4.2 V případě, že nebude chtít jeden z autorů převzít svou odměnu, bude vylosován
náhradník. Pokud ani ten nebude ochoten odměnu převzít, bude se stejný postup
opakovat, dokud nebude vybrán odměněný.

4.3 Účastník odpovídá za to, že jeho vystupování v souvislosti se soutěží neporušuje platné
právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí,
ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se
pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka z
akce vyřadit.

V. Odměna a podmínky získání odměny

5.1 Odměněni budou tři autoři, kteří budou vylosováni ze všech autorů fotografii po ukončení
akce. Jako odměna bude předán věcný dar.

5.2 Nadace OKD je oprávněna zveřejnit vylosovanou fotografii na svých webových stránkách
a profilech na sociálních sítích.

5.3 Informaci o odměně zveřejní Nadace OKD jako komentář pod vylosovanou fotografií na
Facebooku. Odměněný bude zároveň osloven soukromou zprávou. Odměnění budou také



zveřejněni po skončení akce na oficiálním facebookovém a instagramovém profilu
Nadace OKD.

5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které se netýkají akce.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci akce a má
právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech akce, včetně jejího ukončení. O
jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, přerušit, zrušit či jednostranně
změnit nebo doplnit její podmínky.

6.2 Uveřejněním fotografie na sociální síti vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly
a poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to svého profilu na
Facebooku a Instagramu a pro případ, že se stane odměněným, i jména a příjmení. Výše
uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně pro účely organizace akce na dobu trvání
akce a po ukončení akce. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla
pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné
odměny. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení
a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení
opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí odměny se nevztahuje právní nárok. Odměna v podobě věcného daru bude
darována do rukou autora vylosované fotografie.

6.4. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 5. 5. 2017.


