
Pravidla soutěže „Lajkni projekt“ 2017

I. Pořadatel soutěže

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

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

II. Platnost soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 10. 3. 2017 do 30. 3. 2017. Účastníkem se stávají projekty vybrané
správní radou dne 1. 3. 2017 z neúspěšných žádostí z  minigrantu Srdcovka a
z grantového programu Pro region. V rámci těchto programů bude hlasování probíhat ve
dvou kategoriích. Vítěz bude oznámen po skončení soutěže formou komentáře pod
soutěžní příspěvek a zároveň bude vítězi zaslána e-mailová zpráva.

III. Účastníci soutěže

3.1 Účastníkem soutěže v kategorii Srdcovka jsou tyto organizace:
 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů ve Stonavě s projektem Soustředění s mladými

hasiči
 Moravskoslezský klub judo Karviná s projektem Volný čas dětí táborová a turistická

činnost
 Kynologický klub č. 021 Havířov - Horní Suchá s projektem Pomůcky pro výcvik -

ZKO Horní Suchá
 Orel jednota Paskov s projektem Rozvoj stolního tenisu a výchova mládeže

3.2 Účastníkem soutěže v kategorii Pro region jsou tyto organizace:
 Podané ruce – osobní asistence s projektem „Osobní asistence - příležitost k

plnohodnotnému životu lidí s postižením a seniorů“
 Beach Volleyball Karviná, z.s. s projektem Plážové sporty 2017
 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. s projektem Kvalitní informace - klíč ke zdraví.
 1. SFK Havířov, z.s. s projektem Florbalový kemp pro děti a mládež
 Spolek POSEJDON s projektem Slezské Benátky bezpečně
 KAFIRA o.p.s. s projektem Sociální rehabilitace zrakově postižených

3.3 Účastník musí splnit následující podmínky:
 Splňovat právní formu neziskové organizace (Spolky; Obecně prospěšné společnosti;

Ústavy, Církevní organizace; Příspěvkové organizace; Obce; Sdružení a spolky obcí.
 Vyplnit formulář žádosti a zažádat o grant v programu Pro region nebo Srdcovka dle

podmínek stanovených ve výzvě pro rok 2017.
 Poslat 1 fotografii z neziskové organizace, která nejvíce odpovídá předmětu projektu

na adresu tumova@nadaceokd.cz do 9. 3. 2017 (na základě dřívější interní
komunikace). 

3.3 Vítězem soutěže se může stát pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky
soutěže a kritéria pro vítěze.



IV. Pravidla soutěže

4.1 Úkolem Účastníků soutěže je získat pro fotografii přihlášenou do soutěže, a zveřejněnou
na facebookovém profilu Nadace OKD, co největší počet „to se mi líbí“. Soutěž bude
probíhat od 10. 3. 2017 do 30. 3. 2017. Vítězem soutěže se stane ten účastník, který získá
pro svou soutěžní fotografii nejvyšší počet „to se mi líbí“. Sčítat se budou pouze Like „to
se mi líbí“ u hlavní fotografie v albu „Lajkni projekt“ na facebookovém profilu Nadace
OKD. Jiné reakce a reakce u sdílených příspěvků nebudou brány v potaz. Výherce
v kategorii Srdcovka získá od Nadace OKD speciální příspěvek v hodnotě 10 000 Kč pro
neziskovou organizaci, kterou do soutěže přihlásil. Projekt s nejvyšším počtem „to se mi
líbí“ v kategorii Pro region získá pro neziskovou organizaci od Nadace OKD speciální
příspěvek v hodnotě 40 000 Kč.

4.2 V případě, že 30. 3. 2017 budou mít dva nebo všichni Účastníci stejný počet „to se mi
líbí“, proběhne pokračování soutěže mezi těmito Účastníky v následujících 24 hodinách.
Vítězem se tedy stane ten Účastník, který bude mít 31. 3. 2017 největší počet „to se mi
líbí“ a zároveň byl mezi těmi Účastníky, kteří měli nejvyšší počet „to se mi líbí“ v
původním termínu ukončení soutěže. Soutěž se bude takto prodlužovat, dokud nevzejde
jediný vítěz. Výhra je nedělitelná. 

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 ze
soutěže vyřadit.

V. Výhra a podmínky získání výhry

5.1 Vítězem soutěže se stane ten Účastník, jehož soutěžní fotografie (projekt) neziskové
organizace získá nejvyšší počet „to se mi líbí“. Výhrou je speciální grant v hodnotě
10 000 Kč pro neziskovou organizaci v rámci kategorie Srdcovka a 40 000 Kč pro
neziskovou organizaci v kategorii Pro region.

5.2 Společnost Nadace OKD je oprávněna zveřejnit název vítěze neziskové organizace a
konkrétního projektu či akce na svých webových stránkách a profilech na sociálních
sítích.

5.3 Informaci o vítězství zveřejní Nadace OKD jako komentář pod vítězným příspěvkem na
oficiálním profilu Nadace OKD na Facebooku. Vítěz bude zároveň osloven soukromou
e-mailovou zprávou. Vítěz bude oznámen v odpoledních hodinách následující den po
uzavření soutěže.

5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které se netýkají soutěže, aby
neovlivňovaly férovost a přehlednost soutěže.

VI. Závěrečná ustanovení



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

6.2 Pořadatel si vymezuje právo vyřadit ze soutěže všechny Účastníky, kteří se dopouštějí
podvodných praktik, mezi které patří získávání hlasů výměnou, hlasování prostřednictvím
falešných účtů či jiné podvodné praktiky. Stejně tak může vyloučit účastníky podezřelé z
těchto praktik. Jeden Účastník se nemůže účastnit prostřednictvím více účtů či hlasovat
sám pro sebe prostřednictvím falešných účtů na Facebooku. Podvodné aktivity povedou k
vyloučení ze soutěže.

6.3 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 pro případ, že se stane vítězem, i jména, příjmení a pracovní pozice. Výše
uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu
trvání soutěže a po dobu 3 měsíců po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv
písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek
nemožnost předání případné výhry. 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.

6.4 Na poskytnutí výhry se nevztahuje právní nárok. Peníze budou předány přímo neziskové
organizaci, jejímž jménem se Účastník do soutěže zapojil.

6.5. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2017.


