Právní podmínky a pravidla soutěže 5 let Ackee
1. Úvodní ustanovení
a. Těmito právními podmínkami a pravidly (dále pouze “Podmínky”) se řídí
soutěž “5 let Ackee” (dále pouze “Soutěž”).
b. Účast na Soutěži je dobrovolná.
c. Posláním Soutěže je podpora jednoho neziskového projektu, který bude
dlouhodobě přispívat dobré věci (dále pouze “Projekt”).
2. Pořadatel soutěže
a. Pořadatelem Soutěže je společnost Ackee, s.r.o., IČO: 24240826, se sídlem
Karolinská 650/01, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195631 (dále pouze “Pořadatel”).
3. Účastníci soutěže
a. Účastníkem Soutěže je nestátní nezisková organizace se sídlem v České
republice, která je v den přihlášení do Soutěže činná více než 1 rok a která v
souladu s Podmínkami řádně zašle vyplněný online formulář uvedený na
webové stránce Soutěže (dále pouze “Soutěžící”).
b. Každý Soutěžící může do Soutěže přihlásit pouze jeden svůj Projekt.
Přihlásit lze jak úplně nový Projekt nebo projektový záměr, tak i Projekt, který
je již v realizaci.
4. Odkazy
a. Webové stránky Soutěže - www.ackee.cz/5letackee.
b. Facebookový profil Pořadatele - www.facebook.com/AckeeCZ.
5. Průběh soutěže
a. Soutěžící přihlásí pomocí řádně vyplněného přihlašovacího formuláře svůj
Projekt do Soutěže. Přihlašovací formulář je dostupný na webových
stránkách Soutěže.
Součástí formuláře je odkaz na 3minutové video nahrané jako neveřejné na
vlastní YouTube kanál, ve kterém Soutěžící představí svou neziskovou
organizaci, přihlášený Projekt a vizi dlouhodobé udržitelnosti Projektu (dále
pouze “Video”). Video musí mmj. také splňovat parametry pro následné
možné nahrání Videa na Facebook. Velikost souboru s Videem musí být
maximálně 4 GB. Doporučené formáty Videa jsou MP4 nebo MOV, kompletní
seznam možných formátů je uveden ve veřejně dostupných pravidlech
Facebooku.
Přihlášení Projektů do Soutěže je možné do 30. 4. 2017.
Přihlášením Projektu do Soutěže dává Soutěžící souhlas se zveřejněním
zaslaného Videa na Facebookovém profilu Pořadatele a na webových
stránkách Soutěže.
b. Z

přihlášených

Projektů

bude

následně

Pořadatelem

vybráno

20

nejzajímavějších Projektů, které postoupí do dalšího hlasování. Při výběru
nebude hodnocena kvalita a zpracování Videa, ale záměr a smysl Projektu.
Pořadatel vyzve vybrané Soutěžící k zaslání Videa ve formátu umožňujícím
nahrání Videa na Facebook. Pokud tak Soutěžící do 3 dnů neučiní, může být
jeho Projekt ze Soutěže vyloučen.
c. Vybraná Videa uveřejní Pořadatel na webových stránkách Soutěže a na
svém Facebookovém profilu.
d. Ze zveřejněných Projektů budou následujícím způsobem vybrány 3, které
postoupí do finále:
i.

ii.

iii.

První postupující Projekt bude vybrán na základě hlasování veřejnosti
v období od zveřejnění dne 9. 5. 2017 do 20:00 hodin
(středoevropského času) dne 19. 5. 2017, které proběhne
prostřednictvím tlačítka “Like”. Do finále postoupí Projekt s nejvyšším
počtem hlasů. Započítány budou pouze kladné hlasy (“Like”, “To se mi
líbí”) u Videa na Facebookovém profilu Pořadatele a webových
stránkách Soutěže. V případě rovnosti hlasů u více Projektů,
postupuje do finále Projekt s vyšším počtem sdílení Videa.
Druhý postupující Projekt bude vybrán porotou skládající se z klientů a
dalších partnerů pořadatele. Členové poroty jsou uvedeni na
webových stránkách Soutěže.
Třetí postupující Projekt bude vybrán členy Ackee týmu.

e. Postupující Projekty budou oznámeny na webových stránkách Soutěže do
23. 5. 2017.
f.

Po oznámení výsledků z předchozího kola budou tři postupující Soutěžící
kontaktováni Pořadatelem za účelem sjednání osobní schůzky. Samostatné
osobní schůzky proběhnou v termínu od 24. 5. 2017 do 2. 6. 2017 v sídle
Pořadatele. Osobní schůzka je podmínku účasti ve finálovém kole.

g. Na základě osobních schůzek vyberou jednatelé společnosti Ackee s.r.o.
nejlepší Projekt, který se stane vítězem Soutěže (dále pouze “Výherce”).
Výherce bude vyhlášen na webových stránkách Soutěže během června 2017
.
6. Výhra a realizace projektu
a. Pořadatel poskytne Výherci své služby v hodnotě do 1.000.000 Kč včetně
DPH (slovy jeden milion korun českých). Hodnota poskytnutých služeb je
vypočítána podle běžné hodinové sazby Pořadatele.
Služby poskytované Pořadatelem:
i.
vývojářské služby v oblasti mobilních aplikací, serverových backendů
a webových stránek,

ii.

grafické práce, UX design, UX poradenství,

iii.

zpracování analýz, odborných
metodik a doporučení,

iv.

následná technická podpora,

stanovisek,

vysvětlení, rozborů,

(dále pouze “Výhra”).
b. Výhra bude Pořadatelem poskytnuta pouze k Projektu přihlášenému
Výhercem do Soutěže. Konkrétní služby budou po dohodě Pořadatele a
Výherce stanoveny podle potřeb Projektu. Podoba Projektu se může na
základě dohody mezi Pořadatelem a Výhercem měnit.
c. Stanovená hodnota Výhry je stanovena jako maximální a nelze ji přesáhnout.
Výherce nemá nárok na peněžní či jakékoliv jiné plnění místo Výhry.
d. Pořadatel uzavře s Výhercem smlouvu, ve které budou sjednány konkrétní
služby a podrobnosti o realizaci Projektu, jakož i práva a povinnosti
související s realizací Projektu, zejména autorská práva a licenční oprávnění
(dále pouze “Smlouva”).
e. Na udělení Výhry není právní nárok. Vymáhání Výhry soudní cestou je
vyloučené.
7. Prohlášení a souhlasy účastníků soutěže
a. Přihlášením Projektu do Soutěže Soutěžící potvrzuje, že souhlasí s těmito
Podmínkami, zavazuje se informovat se o veškerých změnách Podmínek na
webových stránkách Soutěže a zavazuje se tyto Podmínky dodržovat.
b. Přihlášením Projektu do Soutěže Soutěžící potvrzuje, že je autorem Projektu,
a že realizace Projektu je v souladu s platnými právními předpisy v České
republice, a že realizací Projektu nebudou porušena práva třetích osob.
c. Fyzické osoby jednající za Soutěžícího (dále pouze “Zástupce”) přihlášením
Projektu do Soutěže berou na vědomí a souhlasí se zpracováním svých
osobních údajů, které Pořadateli pro účely organizace Soutěže poskytnou, a
to po dobu jednoho roku po ukončení Soutěže. Souhlas je poskytován
dobrovolně, s tím, že Zástupce je oprávněn souhlas kdykoliv písemně odvolat
na adrese sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu však může mít za následek
nemožnost pokračování v Soutěži, a v případě Výhry v realizaci Projektu.
Zástupce má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
a další práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.
8. Ostatní ustanovení
a. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Projekty, které by měly
urážlivý, neetický nebo z jiných důvodů problematický charakter.
b. Pokud se prokáže, že Výhercem se stala organizace, která nesplňuje
stanovené Podmínky účasti v Soutěži, nemá na realizaci Výhry nárok.
c. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Soutěžící, u
kterých zjistí podvodné chování. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez
možnosti odvolání.
d. Soutěžící nemají právní nárok na úhradu nákladů ze strany Pořadatele, které
jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži.
e. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou či jinou chybu při
organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech

Soutěže.
f.

Průběh Soutěže je pouze orientační a může být Pořadatelem kdykoliv
změněn. Termín uzavření přihlášek a termín hlasování veřejnosti může být
změněn pouze posunutím termínu na pozdější datum.

g. Soutěžící v případě realizace Projektu souhlasí s použitím svých fotografií v
rámci PR aktivit a propagace Pořadatele.
h. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv bez náhrady ukončit.
i.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, a to zveřejněním
změny na webových stránkách Soutěže. Na konci tohoto dokumentu je
uvedeno datum, ke kterému jsou tyto Podmínky aktuální.

Tento dokument byl aktualizován dne 5. května 2017.

