Pravidla soutěže iQVÝZVA (dále jen „Pravidla“ a dále jen „Soutěž“)
1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost IQLANDIA, o.p.s., sídlem: Nitranská 410/10, Liberec 3, 460
07, Česká republika, IČ: 25444565, DIČ: CZ 25444565, (dále jen „Pořadatel“).
Předmětem těchto Pravidel je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a Pořadatelem Soutěže. Zapojením do
Soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. Podmínky účasti
Pro účast v Soutěži je nutné splnit následující podmínky:
•
•
•
•
•
•

•
•

věk soutěžícího v den ukončení Soutěže je max. 15 let,
soutěžícím je pokládán jednotlivec nebo max. čtyřčlenný tým,
trvalý pobyt na území České republiky,
poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů,
být výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo mít řádný souhlas (spolu)autorů
vloženého materiálu,
mít řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných
podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v
soutěži v souladu s těmito pravidly,
soutěžící se může každého kola Soutěže zúčastnit pouze s 1 soutěžním příspěvkem (bez ohledu, zda se již
účastnil jako jednotlivec, nebo v týmu),
souhlas s těmito Pravidly a jejich dodržování.

Doba trvání Soutěže je od 15. 10. 2020 do 18. 6. 2021.
Soutěžící se zapojuje do Soutěže odesláním soutěžního příspěvku prostřednictvím webových stránek Pořadatele:
www.iqlandia.cz/iqvyzva.
Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru Pořadateli či
spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Vstupem do Soutěže soutěžící potvrzuje, že výše uvedené podmínky účasti v Soutěži splňuje.
3. Soutěžní příspěvky
Fotografie, videa, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící přihlásí do Soutěže (dále společně jen
„Soutěžní příspěvek“) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu
dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).
Současně musí splňovat téma kola, do kterého je přihlášen.

4. Mechanika soutěže
Odesláním soutěžního příspěvku v libovolném kole vstupuje soutěžící do Soutěže. Soutěžní příspěvek soutěžící
odešle prostřednictvím formuláře umístěném na soutěžní stránce www.iqlandia.cz/iqvyzva. Soutěž se skládá ze
4 tematických kol, přičemž soutěžící se zúčastní minimálně jednoho z nich. Znění témat jednotlivých kol bude
zveřejněno 1. den daného kola. Pokud se účastník iQVÝZVY stane jedním z vítězů alespoň jednoho kola, bude
zařazen do hlasování poroty o hlavní výhry dle harmonogramu, specifikace níže.
O vítězích jednotlivých kol rozhodne veřejné hlasování na soutěžní stránce www.iqlandia.cz/iqvyzva a hlasování
poroty. Porota je složena z řad zaměstnanců Pořadatele a partnerů Soutěže.

Termíny čtyř kol iQVÝZVY:
•

•

•

•

1. kolo,
 termín přihlášení: 15. 10. – 22. 11. 2020,
 termín veřejného hlasování: 23. 11. – 30. 11. 2020,
 vyhlášení vítězů 1. kola: 1. 12. 2020,
2. kolo,
 termín přihlášení: 1. 12. 2020 – 7. 1. 2021,
 termín veřejného hlasování: 8. 1. – 15. 1. 2021
 vyhlášení vítězů 2. kola: 16. 1. 2021
3. kolo,
 termín přihlášení: 16. 1. – 22. 2. 2021,
 termín veřejného hlasování: 23. 2. – 28. 2. 2021
 vyhlášení vítězů 3. kola: 1. 3. 2021
4. kolo,
 termín přihlášení: 1. 3. – 14. 4. 2021
 termín veřejného hlasování: 15. 4. – 22. 4. 2021
 vyhlášení vítězů 4. kola: 23. 4. 2021

Veřejné hlasování:
V termínu veřejného hlasování pro každé kolo Soutěže mohou návštěvníci soutěžní stránky
www.iqlandia.cz/iqvyzva hlasovat maximálně 1x denně pro 1 soutěžní příspěvek. Hlasování bude umožněno po
vyplnění e-mailové adresy hlasujícího.
Hlasování poroty:
Porota vybere v každém kole Soutěže 3 výherce. Tito, společně s vítězi veřejného hlasování z každého kola,
postoupí do finále. O vítězích hlavních výher rozhodne porota ve finálovém hlasování.

Specifikace výher
Hlavní výhry pro vítěze finálového hlasování z vítězů jednotlivých kol (3 vítězové).
•

Grafický tablet

•

Velké deskové hry od společnosti Mindok

•

Experimentální a tvořivé sady Mac Toys od společnosti Pompo

•

a další hodnotné ceny

Ceny v rámci každého kola pro výherce vybrané veřejným hlasováním (3 vítězové v každém kole):
•
•

•
•
•
•

2x vstupenka do iQLANDIE, nebo iQPARKU. (dle vlastního výběru)
Poukaz na 2 celofestivalové akreditace na Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 2021, který se
uskuteční 22.-27. června 2021 v Liberci. V případě opakované výhry v jednotlivých kolech mohou stejní
výherci získat pouze jeden poukaz.
Kapesné ve výši 500 Kč na dětský bankovní účet u ČSOB (bude předáno při finálovém vyhlášení vítězů
18. června 2021).
Desková hra od společnosti Mindok (bude předáno při finálovém vyhlášení vítězů 18. června 2021).
Sada popelniček od společnosti EKO-KOM (bude předáno při finálovém vyhlášení vítězů 18. června
2021).
Vstupenka do Lunaparku a 4D kina v Centru Babylon (bude předáno při finálovém vyhlášení vítězů
18. června 2021).

Ceny v rámci každé výzvy pro výherce vybrané porotou (3 vítězové v každém kole):
•
•

•
•
•
•

4x vstupenka do iQLANDIE, nebo iQPARKU. (dle vlastního výběru)
Poukaz na 2 celofestivalové akreditace na Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 2021, který se
uskuteční 22.-27. června 2021 v Liberci. V případě opakované výhry v jednotlivých kolech mohou stejní
výherci získat pouze jeden poukaz.
Kapesné ve výši 500 Kč na dětský bankovní účet u ČSOB (bude předáno při finálovém vyhlášení vítězů
18. června 2021).
Desková hra od společnosti Mindok (bude předáno při finálovém vyhlášení vítězů 18. června 2021).
Sada popelniček od společnosti EKO-KOM (bude předáno při finálovém vyhlášení vítězů 18. června
2021).
Vstupenka do Lunaparku a 4D kina v Centru Babylon (bude předáno při finálovém vyhlášení vítězů 18.
června 2021).

Zasílání výher:
Výherci jednotlivých kol budou kontaktováni na emailovou adresu, kterou zadají v rámci přihlášení do Soutěže.
Na získání výhry v této Soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za
jiné zboží. Výhry z jednotlivých kol nebo finále bude Pořadatel zasílat jen výhercům, kteří pošlou svou adresu na
výzvu Pořadatele do konce června 2021.
Vítězové finálového hlasování o 3 hlavní výhry budou vyhlášeni na akci organizované Pořadatelem dne 18.
června 2021, kde jim budou předány výhry. Čas a místo bude sděleno všem finalistům v informačním emailu
zaslaném nejpozději do 3. května 2021.

5. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů
Vstupem do Soutěže soutěžící:
•

•
•

poskytuje Pořadateli výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití
uvedeným v z. č.121/2000 Sb., Právo autorské a právo s ním související (rozmnožování, rozšiřování,
sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.), v rozsahu časově,
územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží
nebo k jiným marketingovým účelům Pořadatele soutěže;
se zavazuje odškodnit Pořadatele v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku
umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly;
projevuje svůj souhlas s pořizováním audio-vizuálních záznamů z vyhlášení vítězů či shromažďovat jejich
projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo audio-vizuální záznamy týkající se výherců

•

nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na
internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích Pořadatele, to vše
bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití;
souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto
bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci Soutěže Pořadateli
k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto
souhlasu. Potvrzuje, že byl informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že
poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech
vyplývajících z tohoto zákona. Účastník Soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních
údajů může kdykoliv odvolat. Nahrané fotografie a videa poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě
Pořadatele zpracovávat další osoby pověřené Pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro
zpracování údajů k marketingovým účelům.

6. Ostatní ustanovení a podmínky Soutěže
6.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího
trvání, či Soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu
www.iqlandia.cz.
6.2. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především za funkčnost
internetu a webových stránek) ani za jednání třetích osob na sociálních sítích či jinde na internetu.
6.3. Pořadatel Soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal
doručovateli (poště, kurýrovi apod.).
6.4. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů,
účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.
6.5. Účast v Soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.
6.6. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto Pravidlech, se nemůže Soutěže
účastnit, a pokud se Soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze Soutěže bez náhrady
vyloučena.
6.7. V ostatním se Soutěž a vztahy mezi soutěžícími a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky s
vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Liberci dne 30.9. 2020

