
 

 

Pravidla vánoční fotosoutěže 2015 
 
Organizátorem soutěže je společnost KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, PSČ 434 30 Most, IČO: 
49901222, zastoupená portálem www.steliva.cz a www.facebook.com/steliva.cz.  
 

• Fotografie v dostatečné kvalitě zasílejte ve formátu JPG a v maximální velikosti 5 MB / 
obrázek. 
 

Účast v soutěži 
Účastníkem soutěže může být pouze nezisková organizace pečující o opuštěné a týrané kočky, která 
se může zúčastnit pouze jednou, tzn. i za všechny svoje pobočky. Účast v soutěži je dobrovolná. 
Vyhlašovatel má právo po předchozím upozornění měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či 
soutěž ukončit.  
 
Vyloučení ze soutěže 
Vyloučeni ze soutěže jsou všichni zaměstnanci společnosti KERAMOST, a.s nebo zaměstnanci 
smluvního partnera vyhlašovatele soutěže. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří tato pravidla 
soutěže poruší. Organizátor soutěže má právo vyřadit fotografie, které nesouvisí s tématem soutěže 
nebo které budou obsahovat neetický obsah. 
 
Doba platnosti soutěže 
Soutěžní fotografie je možné zasílat do 6.12.2015 na e-mail steliva@keramost.cz nebo do zpráv 
facebookové stránky www.facebook.com/steliva.cz . Fotografii prosím zašlete včetně kontaktních 
údajů a IČ organizace. Hlasování na facebooku proběhne od 7.12. do 20.12.2015 včetně. 
Vyhodnocení soutěže bude 21.12.2015 v 8:00 hod. dostupné na portálech organizátora. 
 
Výhra 
 
1 paleta bentonitového lehčeného steliva (celkem 800 litrů steliva, 80 ks na paletě). 
 
Popis výrobku 
Lehčené přírodní stelivo bílé barvy pro náročnou hygienu koček. Stelivo nejen rychle váže vlhkost, 
ale i kvalitně pohlcuje doprovodné pachy. K přednostem steliva patří bílá barva a o 50% lehčí 
hmotnost oproti ostatním hrudkujícím stelivům. Stelivo je vyrobeno revoluční a patentovanou 
technologií. 
 
Výdejní místo 
Výherce si zajišťuje přepravu výherního steliva vlastní dopravou. V Ústeckém kraji po domluvě 
dopraví paletu výherního steliva organizátor soutěže. 
 
KERAMOST, a.s. – provoz Prunéřov 
Prunéřov 297 
432 01 Kadaň 
Kde nás najdete, GPS: 50°24’50.717"N, 13°14’51.601"E 
Provozní doba: Po – Pá / od 6:00 do 14:00 hodin 
Kontaktní osoba: pí Kútiková, tel.: 474 638 083 
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Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 
obdobné hodnoty. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní 
cestou. 
 
Vyhodnocení soutěže 
Na vyhodnocení soutěže dohlíží tříčlenná porota administrátorů portálů společnosti KERAMOST, a.s.  
Fanoušci stránky www.facebook.com/steliva.cz vyhodnotí dle počtu hlasů „To se mi líbí“ výherce 
vánoční fotosoutěže.  
Výherce bude kontaktován organizátorem soutěže cestou, kterou se registroval do soutěže.  
 
Autorská práva, licence 
Odesláním fotografie do soutěže soutěžící prohlašuje, že je jediným autorem fotografie a 
nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona a že užitím soutěžní fotografie 
organizátorem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné 
zájmy třetích osob a nevznikne organizátorovi ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, a pro 
případ, že se tak stane, zavazuje se takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit ve 
prospěch toho, jemuž vznikla.  
 
Soutěžící prohlašuje, že získal souhlas všech osob, jejichž podobizna je na fotografii 
zachycena, k bezplatnému užití jejich osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto 
pravidlech. V případě, že je na fotografii zachyceno dítě, soutěžící jakožto zákonný zástupce 
nezletilého dítěte, jehož podobizna je zachycena na fotografii, prohlašuje, že dává souhlas k 
bezplatnému užití fotografií v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, včetně případné licence rovněž 
v souladu s těmito pravidly.  
 
Odesláním soutěžního příspěvku (díla) do soutěže tj. zasláním soutěžního příspěvku (fotografie) 
do zpráv stránky www.facebook.com/steliva.cz nebo na e-mail steliva@keramost.cz poskytuje 
soutěžící organizátorovi výhradní licenci k užití soutěžního příspěvku a všech předmětů 
ochrany podle autorského zákona obsažených v soutěžním příspěvku (včetně fotografického díla) 
jejich sdělováním veřejnosti všemi způsoby dle §18 a násl. autorského zákona, včetně sdělování 
veřejnosti v e-mailových zprávách organizátora společně s obchodním sdělením, na webových 
stránkách organizátora a v dalších komunikačních médiích – tisková média, online-média, televize, 
rozhlas, jejich rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin v jakékoli podobě, to vše k reklamním a 
jiným obdobným účelům bez časového, množstevního či územního omezení; soutěžící poskytuje 
dále svolení k následné úpravě soutěžního příspěvku (fotografie), spojení s jinými díly a/nebo 
zařazení do díla souborného nebo audiovizuálního a k jeho užití v takové podobě v rozsahu shora 
uvedeném; soutěžící poskytuje licenci a svolení bezúplatně. Odesláním soutěžního příspěvku do 
soutěže dává soutěžící organizátorovi souhlas s bezúplatným zveřejněním své fotografie, a to 
případně i ve spojení s uživatelským jménem autora, na www.facebook.com/steliva.cz a 
www.steliva.cz a to bez časového, územního a množstevního omezení. Organizátor není povinen 
poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo 
bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo 
bezúplatně postoupit třetí osobě. Soutěžící uděluje organizátorovi soutěže svolení ke zveřejnění 
soutěžního příspěvku a souhlasí s tím, aby soutěžní příspěvek resp. jeho část byla zveřejněna či 
užita bez uvedení jeho autorství v případech, kdy je to obvyklé. 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů  
Odesláním odpovědí do soutěže zároveň účastník stvrzuje, že souhlasí se zařazením, správou, 
zpracováním a uchováním svých poskytnutých osobních údajů společností KERAMOST, a.s. v 
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souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů v platném znění. 
 
Rozhodnutí poroty bude ve všech směrech konečné a závazné; žádný účastník soutěže nebude mít 
právo verdikt zpochybňovat a porota nebude rozhodnutí jakkoliv vysvětlovat nebo o něm diskutovat. 
 
Odesláním fotografie do soutěže každý soutěžící schvaluje tato pravidla a instrukce a přistupuje k 
nim. 
 

V Mostě dne 30.11.2015 
 
 


