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Komise cestovního ruchu 

Rady města Loun 

 

Komise cestovního ruchu RM Loun vyhlašuje soutěž o natočení videospotu o městě Louny. 

Podmínky soutěže: 

1. Účastníci soutěže 

 Soutěž je určena pro všechny fyzické osoby starší 15 let, které v čase konání soutěže dodají 
organizátorovi soutěže níže uvedenými způsoby svůj natočený videospot. 
Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří splní podmínky soutěže. Organizátor soutěže 
má právo posoudit splnění těchto podmínek. 

 V případě, že se prokáže, že se osoba stane výhercem soutěže neregulérně, například v 
důsledku nepravdivých informací či jiného porušení pravidel soutěže, nemá nárok na výhru, 
ze soutěže bude rozhodnutím organizátora vyloučena a cenu obdrží účastník umístěný v 
pořadí za ní. 

 Soutěžící dává svojí účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a 
zavazuje se je respektovat a dodržovat. V případě, že bude soutěžící postupovat v rozporu s 
těmito pravidly (např. nebude autorem videospotu, který přihlásí do soutěže), vyhrazuje si 
organizátor právo vyřadit soutěžícího ze soutěže. 

 Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění 
pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu minimálně: jméno, 
příjmení, emailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, které poskytne organizátorovi 
soutěže.  

 Účast v soutěži je bezplatná a bez jakýchkoliv dalších finančních nároků a požadavků. 

 Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jeden videospot. V případě, že jich zašle více, 
bude akceptován poslední zaslaný. 

 Na veškeré informace získané od soutěžícího se vztahuje ochrana dle zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že poskytnutí údajů z jeho strany je 
dobrovolné. Soutěžící má práva dle § 21 zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které 
se jej týkají, a právo je opravit, blokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci. O jakýchkoliv 
sporech, reklamacích či námitkách rozhoduje organizátor soutěže. 

 V případě, že na základě rozhodnutí poroty vznikne nárok na výhru soutěžícímu, který je 
mladší 18ti let, převezme cenu jeho zákonný zástupce, případně přímo výherce na základě 
písemného povolení svého zákonného zástupce. 
 

2. Účel soutěže 
Hlavním účelem soutěže je vzbudit zájem turistů o návštěvu města Louny a následně 
vyhodnotit a odměnit autora nejlepšího videospotu zaslaného do soutěže. 
 

3. Termín konání soutěže 
Soutěž bude probíhat od 1. ledna – 15. září 2018. 
 

4. Videospot 

 bude mít stopáž 2 – 3 minuty 

 bude natočen zábavnou a poutavou formou se zaměřením na všechny věkové kategorie 

 bude podkreslen hudbou 

 bude prezentovat město Louny v jeho aktuální podobě a nejlépe ve všech ročních obdobích 
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5. Autorské právo, licence 

 Zasláním videospotu do soutěže soutěžící prohlašuje, že je oprávněným nositelem 
autorských práv podle autorského zákona. Odesláním videospotu do soutěže uděluje 
soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním videospotu členům hodnotící 
poroty a dále uděluje souhlas na bezplatné uveřejňování videospotu při další propagaci 
města (TV, web, veletrhy, apod.) 

 Soutěžící přihlášením do soutěže bezplatně poskytuje organizátorům časově a územně 
neomezené výhradní právo (licenci) užít videospot k jakémukoliv nekomerčnímu způsobu 
užití, zejména rozšiřování. Dále soutěžící souhlasí s tím, že organizátoři mohou oprávnění 
tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout bezplatně třetí osobě i bez souhlasu 
autora.  

 Odesláním videospotu do soutěže bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně 
zodpovědný za svůj soutěžní videospot a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. 
 

6. Organizátor, práva a povinnosti organizátora 

 Organizátorem soutěže je Město Louny – Komise cestovního ruchu RM Loun. 

 Organizátor si vyhrazuje právo příp. kdykoliv změnit pravidla soutěže či soutěž ukončit nebo 
bez náhrady zrušit. 

 Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže ty videospoty, které budou jakýmkoliv 
způsobem porušovat, nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití, nebo 
budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále 
videospoty s náboženským nebo politickým obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným 
obecně nepřijatelným obsahem.  

 Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se té soutěže dle vlastního 
uvážení a bez sdělení důvodu. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny 
podmínky pro účast v soutěži. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody 
způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher. 

 Organizátor neodpovídá za nedoručené oznámení o výhře v případě změny poštovní nebo 
emailové adresy, nebo telefonního čísla účastníka soutěže. 
 

7. Hodnocení videospotů 

 Soutěžní videospoty bude hodnotit porota složená ze členů Komise cestovního ruchu RM 
Loun. Proti hodnocení poroty se není možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné, 
s výjimkou případů, kdy bude po vyhodnocení soutěže následně zjištěno, že účastník soutěže 
získal cenu na základě nepravdivých údajů či porušení pravidel soutěže. 

 Vyhlášení vítěze se uskuteční nejpozději do 4. října 2018 na www.louny.eu a FB Městského 
informačního centra Louny. Vítěz bude do 31. října 2018 kontaktován prostřednictvím e-
mailové adresy, kterou zašle organizátorovi společně se soutěžním videospotem. 

 
8. Soutěžní cena 

 Autor nejlepšího vidospotu získá finanční odměnu 10.000 Kč. 

 Na výhru neexistuje právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou. 

 

 

 

 

 

http://www.louny.eu/
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9. Termín odevzdání videospotu 
Zpracovaný videospot je možno odevzdat kdykoliv od 1. ledna do 15. září 2018 a to: 

 
Poštou:      Městské informační centrum Louny 
                    Pražská 95 
                    440 01  Louny 
 
Osobně:    Městské informační centrum Louny 
                   Pražská 95 
                   440 01  Louny 
 
Elektronicky:  e.bitnerova@mulouny.cz 
                         info@mulouny.cz 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výše uvedené podmínky soutěže jsem si přečetl(a), obsahu jsem porozuměl(a) a souhlasím s jejich 
dodržováním.  
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
        Podpis soutěžícího 
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