Pravidla fotografické soutěže: Fotosoutěž pro řidiče autobusů
1. Organizátor soutěže
Organizátor soutěže, společnost Vega Tour s. r. o., se sídlem: Šátalská 204/21, 142 00 Praha Libuš, IČ:
62917072, DIČ: CZ62917072, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 35715 (dále jen „organizátor“), organizuje soutěž s názvem „Fotosoutěž pro řidiče autobusů“
(dále jen „fotosoutěž“).
2. Termín konání fotosoutěže
Fotosoutěž probíhá na internetových stránkách http://www.mujautobus.cz (dále jen „webové
stránky“), v období od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017 (dále jen „soutěžní období“). Po celé soutěžní období
je možné jak zasílat své fotografie do fotosoutěže, tak se zúčastnit hlasování ve fotosoutěži. Předání
cen proběhne v listopadu 2017 na veletrhu Czechbus.
3. Účastníci fotosoutěže
Soutěžícím se může stát fyzická osoba – občan České republiky, který je oprávněným držitelem
řidičského průkazu sk. D nebo sk. D+E s platným profesním průkazem způsobilosti řidiče (dále jen
„účastník“).
Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže, také ti,
kteří nevyplní všechny požadované údaje v přihlašovacím formuláři na webových stránkách soutěže.
Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Vyloučením
ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo
vyloučit ze soutěže jakoukoliv fotografii nebo účastníka bez udání důvodů.
4. Mechanika fotosoutěže
Do fotosoutěže je možné přihlásit pouze vlastní fotografie, a to výhradně v digitální formě
v minimálním rozlišení 30 x 20 cm na 300 dpi, resp. 3 500 x 2 300 bodů ve formátu JPEG. Velikost
jednotlivých fotografií až do velikosti 8 MB je možné nahrávat prostřednictvím formuláře na webových
stránkách, v případě většího datového objemu prostřednictvím poštovních serverů (např.
www.uschovna.cz) na e-mail info@mujautobus.cz. Součástí soutěžního příspěvku musí vždy být i celé
jméno autora, emailový a telefonický kontakt, bydliště, počet let praxe a popis/název fotografie
a název soutěžní kategorie.
Přihlásit je možné maximálně 3 fotografie od jednoho účastníka – jeden účastník může své fotografie
přihlásit do jedné, dvou nebo všech tří kategorií, avšak jednu fotografii nelze přihlásit do více kategorií.
Soutěžní kategorie:
a) Můj autobus včera a dnes
Zavzpomínejte na začátky své kariéry za volantem autobusu. Bylo to před 30 lety se stroji, které
už dnes leckdo považuje za veterány? Nebo je to jen pár let, kdy jste začali novou etapu života?
b) Nejsem v tom sám
Řidič autobusu je jenom jeden, ale má kolem sebe lidi, bez nichž by to nešlo. Ať už je to parťák
v posádce, chlapi z dílny, dispečeři a další…
c) Zas je tu nový den
Svítání na dálnici, ráno v garážích, odjezdy z nejrůznějších míst, první cestující, ranní káva… Je
mnoho okamžiků, které jsou zdánlivě obyčejné, ale mají své neopakovatelné kouzlo.

Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným
způsobem nejsou v rozporu s dobrými mravy.
5. Mechanika hodnocení
Soutěžní fotografie zveřejněné na webových stránkách jsou hodnoceny v průběhu celého soutěžního
období hlasováním veřejnosti. Soutěžní fotografie s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii vyhrává.
Hlasovat může každý pouze 1 x v každé kategorii. Celkem tedy může každý udělit 3 hlasy v soutěži.
6. Ceny
Tři účastníci, jejichž fotografie obdrží nejvyšší počet hlasů v dané kategorii, získají ceny od sponzorů
v min. hodnotě 10 000 Kč v každé ze tří kategorií.
Navíc dárek pro každého zúčastněného v podobě vstupenky na Czechbus 2017 a slevy na roční profesní
školení!
Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, řidičským průkazem sk. D a profesním
průkazem, a výhru převzít na stánku organizátora na veletrhu Czechbus 2017, který se bude konat
v listopadu 2017 na výstavišti Incheba Expo Praha. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo
se odmítne takto prokázat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít na odlišném místě,
ztrácí právo na výhru a výhercem se stává další soutěžící v pořadí.
Výherci budou zveřejněni nejpozději 3. 11. 2017 na webových stránkách soutěže.
Každý účastník fotosoutěže obdrží na zadaný e-mail volnou vstupenku na veletrh Czechbus 2017
a slevu na roční profesní školení u Autoškoly a akreditovaného školicího střediska Vega Tour (původní
cena školení 1 250 Kč – sleva 850 Kč = soutěžící zaplatí pouze 400 Kč za roční profesní školení).
7. Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zveřejněním soutěžních fotografií
Zasláním soutěžních fotografií do fotosoutěže účastník
uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů. Organizátor neposkytne osobní údaje účastníků třetí osobě. Organizátor si
vyhrazuje právo účastníky kontaktovat za účelem informování o průběhu soutěže a případně k zaslání
nabídek společnosti. Účastník poskytuje organizátorovi soutěže souhlas s publikováním svých fotografií
v tiskové nebo elektronické podobě v rámci soutěže a při její propagaci v různých médiích a různými
formami. Dále prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií a že má souhlas osob se zveřejněním
fotografií, na kterých jsou zachyceny. Soutěžící prohlašuje, že si není vědom, že by třetí osoba bránila
nebo zpochybňovala uveřejnění fotografií.
8. Závěrečná ustanovení
Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není možno cenu vymáhat soudní
cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné
nárokovat v alternativní podobě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu
cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena
nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. V případě
jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny
rozhodnutím organizátora soutěže. Provozovatel má právo na změnu pravidel či úplné zrušení soutěže.
V Praze dne 31. 7. 2017

