
Pravidla soutěže „Hlas pro projekt“ 2019 

 
I.  Pořadatel soutěže 

1.1  Pořadatelem soutěže „Hlas pro 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“). 

 
II.  Platnost soutěže 

2.1 Soutěž probíhá od 18. 3. 2019 do 25. 3. 2019, 14:00 hodin. Účastníkem se stávají 
projekty vybrané správní radou 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 příspěvku na 
sociálních sítích nadace a na webových stránkách a zároveň bude vítězi zaslána e-
mailová zpráva. 

 
III.  Účastníci soutěže 

3.1  Účastníkem soutěže v kategorii Srdcovka jsou tyto organizace: 

 Městský dům kultury Karviná a projekt „Taneční kostýmy pro TK Arabesque“ 

 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Orlová – Poruba a projekt „Univerzální 
páčidlo Hooligan Highway pro Hasiče“ 

3.2  Účastníkem soutěže v kategorii Pro region jsou tyto organizace: 

 MICHELLE Karviná z.s. a projekt „Pohyb je náš život“ 

 Město Orlová a projekt „Pohádkové Vánoce“ 

 Spolek H10 a projekt „Epic3Challenge 2019“ 

  Junák - český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. a projekt 

„Střecha nad hlavou pro skautský tábor“ 

 ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace a projekt 

„Materiálové vybavení herny volnočasových aktivit pro děti a mládež ve středisku M. 
Kudeříkové“ 

 
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 2019. 

 Poslat 1 fotografii z neziskové organizace společně s výstižným heslem/ 
sloganem/krátkou větou, která nejvíce odpovídá předmětu projektu na adresu 
balcikova@nadaceokd.cz do 12. 3. 2019 (na základě dřívější interní komunikace).  

3.4 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 organizaci přihlášenou do soutěže a 
zveřejněnou v dotazníku, co největší počet hlasů. Soutěž bude probíhat od 18. 3. 2019 
do 25. 3. 2019, 14:00 hodin. Vítězem soutěže se stane ten účastník, který získá pro 
svou organizaci nejvyšší počet hlasů.  

 
4.2  V případě, že 25. 3. 2019 ve 14:00 hodin budou mít dva nebo všichni účastníci stejný 

počet hlasů, proběhne pokračování soutěže mezi těmito účastníky v následujících 24 
hodinách. Vítězem se tedy stane ten účastník, který bude mít  
26. 3. 2019 ve 14:00 hodin největší počet hlasů a zároveň byl mezi těmi účastníky, kteří 
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měli nejvyšší počet hlasů 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 hlasů. 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 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 příspěvek na oficiálním profilu Nadace 

OKD na sociálních sítích a také na webových stránkách. Vítěz bude zároveň osloven 
soukromou e-mailovou zprávou. Vítěz bude oznámen v dopoledních 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. Stejně tak může vyloučit účastníky podezřelé z těchto praktik.  
 
6.3 Jeden hlasující může hlasovat prostřednictvím jedné IP adresy. Podvodné aktivity 

povedou k vyloučení ze soutěže. 
 
6.4 Účastník bere na vědomí, že udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů je zcela 

dobrovolné a může být kdykoliv odvoláno. Účastník má přístup k „Informací o nakládání 
s osobními údaji„ ze strany Nadace OKD, která obsahuje také poučení o právech 
účastníků v souhlasu se zpracováním osobních údajů nadací.  

 
6.5 Na poskytnutí výhry se nevztahuje právní nárok. Peníze budou předány přímo neziskové 

organizaci prostřednictvím smlouvy o nadačním příspěvku, jejímž jménem se účastník 
do soutěže zapojil. 

 
6.6 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 18. 3. 2019. 

 

 

  


