Pravidla soutěže
Ozvěny budoucnosti
(dále též jako „soutěž“)
1. Pořadatel soutěže:
Pořadatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa
869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 00177041, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 332 (dále též jako
„pořadatel“).
2. Název soutěže:
Ozvěny budoucnosti
3. Místo konání soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím
www.ozvenybudoucnosti.cz (dále též jako „webové stránky“).

soutěžní

microsite

4. Organizátor soutěže:
Organizátorem soutěže je společnost Prague Bistro Digital, s.r.o., se sídlem Na
hřebenech II 1718/8, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 01721224, spisová značka: C 210940
vedená u Městského soudu v Praze (dále též jako „organizátor“).
5. Trvání soutěže:
Soutěž probíhá v období ode dne 21. 6. 2017 do dne 31. 8. 2017.
6. Podmínky účasti v soutěže:
6.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou
na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále též jako
„soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
6.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru k Organizátorovi či Pořadateli (kromě osob vykonávajících odbornou praxi ve
ŠKODA AUTO jako praktikanti nebo diplomanti) či osoby jim blízké nebo tvořící s nimi
koncern, jakož i osoby podílející se na přípravě a organizaci soutěže. Osoby vyloučené
ze soutěže jsou však oprávněny vložit vizi (viz následující článek).
6.3. Podmínkou pro účast v soutěži je vložení vize soutěžícího na webových
stránkách, jak vidí budoucnost automobilového průmyslu za 30 let (dále též jako
„vize“).
6.4. Ze soutěže jsou vyloučeny vize, které jsou svou povahou hrubé, urážející,
poškozující, vulgární, pohoršující, mstivé, perverzní, nemravné, agresivní, sexuálně
orientované, rasistické, posměšné, hanlivé, diskriminující nebo jinak porušuje dobré

mravy a slušnost, nebo které organizátor dle svého uvážení posoudí jako nepřijatelné.
Tyto vize nebudou na webových stránkách zveřejněny.
6.5. Soutěžící se do soutěže zaregistruje tak, že na webových stránkách vyplní
pravdivě všechny požadované kolonky u soutěžního formuláře a dále vyplní své osobní
údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, zda pracuje či studuje a zda jde
o technický obor. Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí souhlasu soutěžícího se
zpracováním osobních údajů pořadatelem.
6.6. Soutěžící poskytují souhlas s tím, že vložené vize budou zveřejněny na webových
stránkách do 24 hodin od jejich vložení pod jménem a příjmením, které soutěžící vyplnil
v soutěžním formuláři.
7. Výhry
7.1. Po dobu trvání soutěže se soutěží o následující výhry:
Výhra 1) – vizualizace vize, tzn. vizím výherců bude dána obrazová podoba, ve které
bude zpracována daná myšlenka a zároveň se natočí s výhercem krátký medailonek ve
formě interview o dané vizi,
Výhra 2) exklusivní exkurze do prostor technického vývoje ŠKODA AUTO (Česana),
následný oběd a prohlídka ŠKODA AUTO Muzea. Každý výherce s sebou může vzít další
2 osoby,
Výhra 3) dárkový balíček ŠKODA AUTO (kolekce Monte Carlo – hrníček, sluchátka,
hodinky) v minimální hodnotě 500,-Kč
Výhra 4) voucher na zapůjčení automobilu od ŠKODA AUTO s plnou nádrží pohonných
hmot na celý víkend, platnost voucheru do 31. 12. 2017 (vyzvednutí automobilu
v Zákaznickém centru ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi v pátek odpoledne do 16h,
vrácení na témže místě nejpozději v pondělí mezi 7-10 hodinou ranní).
8. Podmínky získání výher
8.1. Vložené vize na webových stránkách budou hodnoceny návštěvníky webových
stránek, a to formou „líbí“ nebo „nelíbí“, a to po dobu trvání soutěže (tzn. do 31. 8.
2017). Vize, které se umístí na 1. až 6. místě dle celkového počtu hodnocení „líbí“ na
webových stránkách, bude hodnotit bezprostředně po skončení doby trvání soutěže
(tzn. po 31. 8. 2017) nezávislá odborná porota, která vybere nejlepší 3 soutěžící, kteří
získají výhru 1), výhru 2) a výhru 3). Soutěžící, kteří se umístí na 4. až 6. místě, získají
výhru 3). Porota bude vize hodnotit jako „nejlepší“ dle kritéria originality nápadu.
Účastník soutěže bere na vědomí, že je na vůli poroty, který z příspěvků nejlépe splňuje
daná kritéria. Rozhodnutí poroty je závazné; žádný účastník soutěže není oprávněn
rozhodnutí poroty zpochybňovat a porota není povinna rozhodnutí jakkoliv vysvětlovat
nebo ho odůvodňovat.
8.2. Další 3 výherci budou vybráni odbornou porotou z řad soutěžících formou „divoké
karty“, tedy bez ohledu na výši hodnocení vizí návštěvníky webových stránek. Tito
soutěžící získají výhru 2) a výhru 3). Porota bude vize hodnotit jako „nejlepší“ pro
získání divoké karty dle kritéria originality nápadu. Účastník soutěže bere na vědomí,
že je na vůli poroty, který z příspěvků nejlépe splňuje daná kritéria pro získání divoké
karty. Rozhodnutí poroty je závazné; žádný účastník soutěže není oprávněn rozhodnutí

poroty zpochybňovat a porota není povinna rozhodnutí jakkoliv vysvětlovat nebo ho
odůvodňovat.
8.3. Výhru 4) vyhrají 3 soutěžící, kteří budou vybráni losem z řad soutěžících, kteří
pozvou minimálně 1 svého kamaráda do této soutěže a tento kamarád se stane
soutěžícím (tzn. vyjádří souhlas s pravidly a splní podmínky dle čl. 6 těchto pravidel).
Soutěžící může pozvat více kamarádů. Všichni z kamarádů, kteří vloží své vize a splní
podmínky pro účast v soutěži mohou být členy posádky vypůjčeného automobilu. Výběr
členů posádky je zcela v kompetenci soutěžícího, maximální počet osob v automobilu
však nesmí překročit počet 5 osob (tzn. 1 řidič a 4 spolujezdci). Losování bude probíhat
automatizovaně a anonymizovaně užitím programovacího jazyka PHP a s využitím
CSPRNG generátorů (Cryptographically secure pseudorandom number generator),
konkrétně funkce random_bytes() a random_int(), které využívají /dev/urandom.

9. Kontaktování soutěžících, odevzdání výher
9.1. Organizátor bude o výsledcích soutěže informovat na webových stránkách.
9.2. Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže na e-mail, který uvedli v
registračním formuláři na webových stránkách. Výherci jsou povinni reagovat (potvrdit
nebo odmítnout výhru) na e-mail organizátora o své výhře do 14 dní od doručení emailu. V případě nereagování na e-mail o výhře v určeném čase ztrácí výherce nárok
na výhru. Výherce je oprávněn vzdát se nároku na svou výhru, případně vzdát se pouze
nároku na část své výhry.
9.3. Každý účastník soutěže, který zadá vizi na webové stránky, obdrží připomínkový
e-mail za 30 let, že byla schránka s vizemi opět otevřena.
10.
Autorská práva, licence
10.1. Účastí v soutěži, tj. zasláním (resp. vložením) vize na webové stránky soutěžící
poskytuje, pokud by se na vizi vztahovala ochrana podle autorského zákona, pořadateli
výhradní, časově (tj. na celou dobu trvání majetkových autorských práv soutěžícího),
teritoriálně, množstevně ani jinak neomezenou licenci užít vizi, a to všemi způsoby užití,
které stanoví autorský zákon i občanský zákoník.
11.
Zpracování a ochrana osobních údajů
11.1. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je
společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav, IČ 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 332.
11.2. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníků soutěže i bez jejich
souhlasu, jestliže je to nezbytné pro plnění smlouvy (resp. soutěže). Tzn. zejména za
účelem kontaktování výherců a zaslání (předání) výhry. Správce je oprávněn
zpracovávat osobní údaje i za jiným účelem, pokud k tomu dal soutěžící výslovný
souhlas.

11.3. Účastník soutěže je informován o možnosti seznámit se se Zásadami zpracování
osobních údajů pro účely marketingové soutěže „Ozvěny budoucnosti“, které jsou
dostupné na webových stránkách.

12.
Závěrečná ustanovení
12.1. Účastí v soutěži, tj. zasláním (resp. vložením) vize na webové stránky vyjadřuje
soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Pravidla soutěže a
právní vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky.
12.2. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s
účastí v soutěži.
12.3. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a
závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce
okamžikem předání výhry výherci.
12.4. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
12.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky
pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se
výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra může být v takovém případě předána dalšímu
výherci v pořadí, popř. bude užita k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže
bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné
osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
12.6. Pořadatel ani organizátor není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé
při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel ani organizátor nenese
odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou
informace o soutěži uveřejněny. Účastník soutěže se zavazuje uvádět v soutěžní
registraci pouze pravdivé údaje.
12.7. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo
zrušit či změnit její pravidla. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.
12.8. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která je odpovídající
náhradou.
12.9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění
podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří
nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel
tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
12.10.V případě dotazů na soutěž se soutěžící mohou obracet se svými dotazy na
organizátora (e-mail info@ozvenybudoucnosti.cz).
V Praze dne 20.06.2017

