Pravidla fotosoutěže
Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské soutěže a práva a povinnosti osob
zúčastněných na soutěži, a to způsobem dále uvedeným.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

I
Základní informace
Název soutěže: „Velká cena Geneze“
Kategorie soutěže: Spotřebitelská fotografická soutěž s určením výsledků ve dvou
kategoriích – kategorie „veřejnost“ a kategorie „odborná porota“
Charakteristika a účel soutěže: Předmětem soutěže je zaslání digitální fotografie
pořízené účastníkem soutěže s tématem cestování na motocyklu, vystavení a
prezentace zaslaných fotografií široké veřejnosti a jejich následné hodnocení laickou
veřejností i odbornou porotou s tím, že účastníci soutěže, kteří zaslali nejlépe
ohodnocené fotografie obdrží od pořadatele soutěže předem určené ceny.
Doba trvání soutěže: 1.6.2020 (zahájení) – 31.8.2020 (ukončení)
Pořadatel soutěže: Geneze , spol. s r.o., IČ: 25500767, sídlem Zlín, Horní Vršava VII
5204, PSČ 760 01, zapsána u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 28167
Účastník: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba splňující následující
podmínky, a to ke dni zahájení své účasti na soutěži. Účastník musí být:
a) starší 18ti let
b) plně svéprávný
c) musí souhlasit s těmito pravidly bez změn, doplňků či protinávrhů.
V případě, že tyto podmínky nejsou splněny ke dni zahájení účasti v soutěži, účastník
nemá právo se soutěže účastnit a pořadatel jej ze soutěže bez dalšího vyřadí. Pozdější
splnění podmínek není rozhodné.

1.7. Účastníkem soutěže nesmí být prokurista, statutární orgán či společník pořadatele,
zaměstnanec pořadatele, ani osoby uvedeným osobám blízké ve smyslu občanského
zákoníku.
1.8. Zahájením účasti v soutěži se rozumí okamžik, kdy účastník prostřednictvím
internetového rozhraní pořadatele řádně vyplní přihlášku do soutěže a zároveň nahraje
soutěžní fotku, sdělí nezbytné osobní údaje a udělí souhlasy a práva za podmínek a
způsobem dle těchto pravidel.
1.9. Internetové rozhraní pořadatele je internetová stránka www.geneze.cz a profil
pořadatele na www.facebook.com s názvem „Geneze – vše pro Vaše motocestování.“
II
Průběh soutěže
2.1. Soutěž se zahajuje v 0:00 prvního dne doby trvání soutěže a končí v 23:59 posledního
dne doby trvání soutěže. K úkonům účastníků a třetích osob mimo termín soutěže se pro
účely vyhodnocení výsledků soutěže a pořadí soutěžících nepřihlíží.
2.2. Osoba se stane účastníkem na základě následujícího jednání:
a) poskytne pořadateli fotografii s tématikou cestování na motocyklu.
- fotografie musí být poskytnuta v digitální podobě, a to jejím nahráním na server
pořadatele prostřednictvím internetových stránek pořadatele www.geneze.cz, kdy
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příslušné rozhraní pro nahrání fotografií bude umístěno v záložce „Velká cena
Geneze.“ Spolu s nahráním fotografií účastník vysloví souhlas s těmito pravidly,
uvede požadované osobní údaje a udělí pořadateli souhlasy a práva dle čl. II písm.
b), c), d) těchto pravidel, jak je uvedeno níže, jinak mu účast v soutěži nevzniká.
fotografie musí být pořízena účastníkem. Zasláním fotografie způsobem v souladu
s podmínkami soutěže se má za to, že účastník soutěže je autorem příslušné
fotografie a náležejí mu autorská práva v plném rozsahu právních předpisů.
fotografie musí zachycovat libovolné vizuální zobrazení jakékoliv tématiky (příroda,
lidé, stroje, abstraktní zobrazení, apod.), kterou lze jednoznačně a nezaměnitelně
podřadit pod téma „cestování na motocyklu“.
K fotografii musí být jednoznačným a nezaměnitelným způsobem připojen soutěžní
název fotografie a její stručný popis, zejm. místo a datum pořízení, případně lze
přidat libovolný další popis jako okolnosti pořízení, informace o zobrazeném obsahu,
apod.
Fotografie musí odpovídat obecným pravidlům slušnosti a obecně přijímané
morálce, dobrým mravům a právním předpisům, a nesmí na nich být zobrazeny
osoby, které nesouhlasí se svým fotografováním nebo s poskytnutím fotografie do
této soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo na výlučné rozhodnutí, zda fotografie splňuje
požadavky pro zařazení do soutěže, nepřijetí do soutěže nebo vyloučení ze
soutěže. Takové rozhodnutí může učinit libovolně kdykoli během soutěžní doby.
každý účastník může do soutěže poskytnout nejvýše 3 ks fotografií, v tomto limitu
jsou zahrnuty jak fotografie soutěžní, tak ze soutěže vyloučené/do soutěže nepřijaté.
Jakékoli další fotografie poskytnuté nad uvedený limit automaticky nebudou do
soutěže zařazeny.

b) poskytne pořadateli nezbytné osobní údaje nutné ke splnění smluvních a zákonných
práv a povinností pořadatele
c) poskytne pořadateli souhlas s těmito pravidly soutěže v jejich plném znění
d) poskytne pořadateli právo licence k soutěžní fotografii dle čl. IV pravidel
2.3. Pořadatel má právo vyřadit svým rozhodnutím jakéhokoli účastníka, který porušil
pravidla soutěže, jehož chování v soutěži se příčí dobrým mravům nebo právním
předpisům, případně jinak neoprávněně zasahuje do práv a oprávněných zájmů
jakékoliv třetí osoby, jehož jednání může mít negativní vliv na jméno a pověst
pořadatele, u kterého vzniknou pochyby o pravdivosti poskytnutých prohlášení nebo na
základě jehož jednání hrozí pořadateli nebo jakékoli jiné osobě vznik újmy, nebo který
nerespektuje obecné pokyny pořadatele udělené v rámci soutěže.
2.4. Na účast v soutěži nemá žádná osoba právní nárok a nelze se domáhat přiznání práva
účasti v soutěži. O účasti konkrétní osoby v soutěži, o ne/splnění podmínek účasti
v soutěži a o vyřazení ze soutěže vždy rozhoduje s konečnou platností výlučně pořadatel
dle svého vlastního uvážení na základě pravidel soutěže, závazných právních předpisů a
podle principu obecné spravedlnosti, slušnosti a dobrých mravů.
2.5. Pořadatel vyhodnotí, zda účastník splňuje podmínky účasti v soutěži. V záporném
případě účastníka informuje o svém negativním rozhodnutí, které nemusí obsahovat
odůvodnění. V případě splnění podmínek pořadatel zveřejní fotografii se jménem autora
a jejím názvem/stručným popisem na internetových stránkách www.geneze.cz a na
internetové stránce www.facebook.com na profilu „Geneze – vše pro Vše

motocestování“ v albu nazvaném „Velká cena Geneze.“ Fotografie zde budou umístěny
a vystaveny po dobu trvání soutěže i po jejím skončení, a to po celou dobu existence a
provozování příslušného internetového rozhraní pořadatele.
2.6. Soutěží se o umístění fotografií ve dvou kategoriích: Kategorie „veřejnost“ a kategorie
„odborná porota“, přičemž v každé kategorii budou ohodnoceny 3 nejlepší fotografie dle
samostatných, níže uvedených pravidel.
2.7. Vítězné fotografie jsou vybírány následujícím způsobem:
a) Kategorie „veřejnost“. Na shora uvedeném facebookovém profilu pořadatele mají
třetí osoby možnost udělovat jednotlivým fotografiím hodnocení „to se mi líbí“, tzv. „like.“
Fotografie, která má ke konci doby soutěže nejvíce “laiků“ je vítěznou fotografií, další
pořadí fotografií se řídí sestupně dle počtu udělených „laiků“ od nejvyššího k
nejmenšímu. K označení fotografie jiným možným způsobem („super“, „paráda“, „haha“,
apod.) se pro účely vyhodnocení vítěze kategorie nepřihlíží a tato označení nejsou
zahrnuta do počtu laiků. Každý účastník může mít pouze jednu fotografii ve vítězném
umístění (tedy na 1. až 3. místě). V případě, že fotografie jednoho z účastníků se umístí
na vícero vítězných pozicích, pro účely umístění v soutěži se nadále přihlíží pouze k té
jeho fotografii, která má nejvíce „laiků“, k ostatním fotografiím takového účastníka se pro
účely určení vítězných fotografií nepřihlíží, a na uvolněné vítězné místo se umístí
fotografie jiného účastníka s následujícím nejvyšším počtem laiků. Při rovnosti počtu
laiků rozhoduje o umístění předseda odborné poroty.
Pořadatel žádným způsobem nezasahuje do udělovaných „laiků“, nekontroluje ani
negarantuje průběh, správnost, objektivnost či jakoukoli jinou skutečnost (zejm. tzv.
„bootování“, kupování laiků, zakládání a hlasování falešných facebookových profilů,
apod.) v souvislosti s počtem udělených laiků, způsobu jejich udělení ani ověření
existence či totožnosti osoby, která „laik“ udělila. Pořadatel nemá povinnost kontroly
udělených počtů laiků, presumuje se správnost a úplnost jejich udělení, a to dle čísla
laiků k okamžiku ukončení soutěže. Pro určení vítězné fotografie je tedy rozhodný počet
laiků k rozhodnému okamžiku bez ohledu na způsob, jakým laiky fotografie obdržela.
Účastník nemá vůči pořadateli právo požadovat přezkum výsledků soutěže, kdy účastník
soutěže bere na vědomí a přijímá skutečnost, že není v technických schopnostech a
možnostech pořadatele zabezpečit kontrolu udělovaných „laiků.“
b) Kategorie „odborná porota“. Pořadatel určí porotu, sestávající se z počtu 5
fyzických osob, které mají osobní či profesní vztah k cestování na motocyklu a/nebo
fotografování. Jména konkrétních osob v porotě budou pořadatelem veřejně oznámena
spolu s vyhlášením soutěže. Pořadatel zároveň svým rozhodnutím určí předsedu
odborné poroty. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit složení odborné poroty nebo jejího
předsedu kdykoli v průběhu trvání soutěže výlučně na základě svého jednostranného
rozhodnutí. Složení poroty a přidělení funkce předsedy je výlučnou rozhodovací
pravomocí pořadatele.
Po ukončení soutěže provede odborná porota neveřejné hlasování, které musí být
ukončeno nejpozději ke dni vyhlášení výsledků soutěže. Každý z členů poroty má
k dispozici 50 bodů, přičemž má právo rozdělit je v libovolné výši mezi soutěžní
fotografie. Po rozdělení bodů všemi členy odborné poroty její předseda sečte body u
jednotlivých fotografií a dle získaného celkového počtu bodů budou vyhlášeny 3
fotografie s nejvíce obdrženými hlasy. Fotografie s nejvíce udělenými hlasy je vítěznou
fotografií a následující pořadí je určeno podle počtu získaných hlasů sestupně. Pokud

některé ze soutěžních fotografií obdrží totožný počet hlasů, rozhodne o jejich pořadí
předseda odborné poroty.
III.
Vyhlášení vítězů a ceny
3.1. Výsledky soutěže v kategorii veřejnost budou oznámeny nejpozději dne 5. 9. 2020
prostřednictvím oznámení na internetovém rozhraní pořadatele, a to textovou zprávou a
opětovným vystavením vítězných fotografií.
3.2. Vítězové v kategorie odborná porota budou vyhlášeni jako oficiální bod programu
motocyklového srazu společnosti (a stejnojmenného časopisu) MotoRoute s.r.o., IČ:
28323726, sídlem Zlín, Štefánikova 2193, PSČ 760 01, zapsána u Krajského soudu
v Brně, sp.zn. C 61333, konaného v měsíci září 2020. Místo a přesný termín srazu bude
určeno společností MotoRoute, s.r.o. Ohlášení vítězů bude následně realizováno rovněž
na internetovém rozhraní pořadatele, a to textovou zprávou a opětovným vystavením
vítězných fotografií.
3.3. V kategorii veřejnost obdrží 3 nejlepší fotografie dle pořadí následující ceny:
1. místo – poukázka na odběr zboží v prodejnách pořadatele v hodnotě 3.000,- Kč
s DPH
2. místo - poukázka na odběr zboží v prodejnách pořadatele v hodnotě 2.000,- Kč s DPH
3. místo - poukázka na odběr zboží v prodejnách pořadatele v hodnotě 1.000,- Kč s DPH
3.4. V kategorii odborná porota obdrží 3 nejlepší fotografie dle pořadí následující ceny:
1. místo – Přilba SCHUBERTH C4 Pro Magnitudo Yellow v ceně 18.600,- Kč
2. místo – Boty Daytona Arrow Sport Gore-Tex v ceně 7.289,- Kč
3. místo - Rukavice Rukka Virium v ceně 3.900,- kč
Pořadatel ve spolupráci s výhercem určí správnou velikost zboží – vítězné ceny dle
tělesných dispozic výherce. Nebude-li mít pořadatel skladové zásoby vítězné ceny ve
velikosti požadované výhercem, nebo neposkytne-li výherce nezbytnou součinnost, určí
velikost vyhrané ceny pořadatel svým jednostranným rozhodnutím. Výherce a pořadatel
jsou rovněž oprávněni dohodnout se v takovém případě na změně vítězné ceny, na
takovou změnu však není právní nárok.
3.5. Ceny budou předány veřejně na shora uvedeném motocyklovém srazu MotoRoute.
Nebude-li vítězný účastník přítomen a nedohodne-li se s pořadatelem jinak, bude mu
výhra zaslána a nejpozději dne 12. 10. 2020 libovolnou balíkovou službou na náklady
výherce na doručovací adresu uvedenou účastníkem. Výherce je povinen výhru převzít
dle podmínek doručovací služby. V případě, že si účastník výhru nepřevezme postupem
dle těchto pravidel, neuvedl-li účastník doručovací adresu dle podmínek této soutěže
nebo pokus o doručení výhry bude neúspěšný z jakéhokoli jiného důvodu, zaniká výherci
právo na výhru bez dalšího a výhra připadá do vlastnictví pořadatele. Účastník nemá
právo na jinou, než určenou cenu, nebo na její výměnu za peníze nebo jiné zboží.
3.6. Účastník – výherce není pro účely obdržené výhry spotřebitelem a ve vztahu k výhře mu
nenáleží spotřebitelská práva z případných vad zboží – výhry.
3.7. Plnění daňových povinností účastníka ve vztahu obdržení výhry je výlučnou povinností
účastníka. Účastník se zavazuje na svou odpovědnost řádně zjistit svou případnou

daňovou povinnost v návaznosti na shora uvedenou hodnotu věcných cen a poukázek, a
tuto splnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

IV.
Autorská práva k fotografii
4.1. Každý z účastníků prohlašuje, že je autorem jím zaslaných fotografií do soutěže, a to i
pokud jsou na fotografii sami zachyceni. Účastník nesmí přihlásit do soutěže fotografii,
jejíž není autorem.
4.2. Účastník svou účastí v soutěži a zasláním konkrétní fotografie do soutěže uděluje
pořadateli licence k užití fotografií zaslaných do soutěže, a to následujícím způsobem
- bezúplatnou licenci na dobu 15 let
- nevýhradní licenci bez převodu majetkových práv
- užití fotografií za účelem zveřejnění na internetovém rozhraní pořadatele
- zveřejnění fotografií za účelem propagace pořadatele, soutěže a jejich výsledků
- užití fotografií v reklamních a propagačních materiálech pořadatele bez ohledu na
jejich rozsah, podobu či formu, zejm. na výstavách, trzích, webových prezentacích,
apod.
- zveřejnění fotografií v tiskovinách vydávaných mediálním partnerem soutěže
4.3. Pořadatel při užití fotografie vždy označí autora fotografie, název fotografie a informaci,
že se jedná o fotografii poskytnutou v rámci soutěže Velká cena Geneze.
4.4. Pořadatel nesmí fotografie jakkoli upravovat, měnit či do nich zasahovat. Pořadatel není
oprávněn dále poskytovat podlicence ani není oprávněn z jakýchkoli majetkových práv
k fotografiím. Není oprávněn je poskytovat, zveřejňovat či jinak užívat k jiným, než výše
uvedeným účelům a v jiném než shora vymezeném rozsahu.
4.5. Pořadatel uvedenou licenci automaticky přijímá a souhlasí s ní, licenční smlouva je
uzavřena okamžikem zahájení účasti účastníka v soutěži a nahráním příslušné soutěžní
fotografie na server pořadatele.
V.
Osobní údaje
5.1. Pro účely plnění svých povinností vyplývajících z jeho vztahu k účastníkům soutěže, pro
účely plnění povinností k orgánům státu správy z důvodu pořádání této soutěže, a pro
účely plnění povinností z titulu udělené licence k fotografiím, pořadatel zpracuje a bude
spravovat osobní údaje účastníka v následujícím rozsahu: Jméno, příjmení, kontaktní
adresu, emailovou adresu, telefon a případně jeho podobiznu nebo jiný osobní údaj,
který sám účastník dobrovolně poskytne pořadateli jeho umístěním na soutěžní
fotografii. Uvedené údaje slouží zejména k identifikaci autora fotografie a k jeho
kontaktování za účelem plnění smluvních a zákonných povinností pořadatele.
5.2. Účastníci berou na vědomí že smyslem a účelem soutěže je zejména propagace
pořadatele a jím nabízeného zboží a služeb mezi širokou veřejností, a to využitím
soutěžních fotografií a dalších informací o soutěži v rámci mediálních a reklamních
aktivit pořadatele. Soutěž není poskytováním služby nebo nabízením zboží pořadatelem,
jedná se o dobrovolnou aktivitu účastníků soutěže, kdy účastníci svou účastí v soutěži,
poskytnutím fotografií a postoupením licence k fotografiím pořadateli soutěže, podporují
jeho mediální a marketingovou propagaci. Účast na soutěži tedy zakládá povinnost
účastníka podílet se sjednaným způsobem na podpoře a propagaci pořadatele
způsobem uvedeným v těchto pravidlech. Účastníci tento smysl a účel soutěže berou na

vědomí a souhlasí s ním a za účelem splnění tohoto účelu rovněž poskytují pořadateli
své osobní údaje.
5.3. Identifikace zpracovatele a správce osobních údajů: Geneze , spol. s r.o., IČ: 25500767,
sídlem Zlín, Horní Vršava VII 5204, PSČ 760 01, zapsána u Krajského soudu v Brně,
sp.zn. C 28167 („pořadatel“).
5.4. Osobní údaje budou spravovány po dobu trvání smluvních a zákonných povinností
pořadatele, ve vztahu k uzavřené licenční smlouvě na dobu jejího trvání (tedy 15 let), ve
vztahu k orgánům veřejné správy pak po dobu vyžadovanou právními předpisy.
5.5. Účastník bere na vědomí, že má zejména následující práva:
a) právo požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům (včetně práva na informaci
o zpracovaných a uchovávaných osobních údajích, včetně účelu, rozsahu a způsobu
jejich zpracování a uchování, uvedení příjemců osobních údajů a plánované doby
jejich uchování)
b) právo požadovat opravu osobních údajů, jejich výmaz (pokud pominuly zákonné a
smluvní důvody jejich zpracování a uchování), popřípadě omezení zpracování nad
rámec zákonných a smluvních povinností pořadatele, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů
c) právo na stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
www.uoou.cz
a další práva a nařízení tak, jak mu je přiznává Obecné nařízení o ochraně osobních (Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016) údajů zejm. ve čl. 13
a 14.
5.6. Účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány výlučně zaměstnanci
pořadatele a uchovány v elektronickém, příp. papírovém archivu pořadatele, s využitím
zamezení přístupu neoprávněným osobám (ochrana souborů a adresářů přístupovým
heslem, použití standardních zabezpečovacích mechanických a elektronických zařízení),
přičemž osobní údaje budou chráněny standardizovanými interními postupy pořadatele při
zpracovávání a uchovávání osobních údajů smluvních partnerů pořadatele.

VI.
Závěrečná ustanovení
5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, soutěž zrušit nebo ji
předčasně ukončit a vyhlásit její výsledky. Oznámení o těchto skutečnostech bude bez
zbytečného odkladu zveřejněno stejným způsobem, jakým probíhá veřejná propagace
soutěže s tím, že účastník soutěže má v takovém případě právo svou účast v soutěži
jednostranně ukončit, a to včetně odvolání souhlasu s udělením licence a se
zpracováním osobních údajů.
5.2. Účastník prohlašuje, že bude pořadateli sdělovat vždy pouze úplné a pravdivé údaje a
informace a svým jednáním nebude porušovat zákon, ostatní právní předpisy ani dobré
mravy.
5.3. Tato soutěž a práva a povinnosti z nic vznikající nebo se soutěží související se řídí
výlučně právem České republiky. Pojmy, skutečnosti, podmínky, termíny, aj., v těchto
pravidlech použité, se vykládají v souladu s výkladovými pravidly a obecnými zvyklostmi
právního řádu České republiky.
5.4. Pořadatel neodpovídá za vyšší moc, zejména pak za jednání poskytovatelů služeb pro
internetové rozhraní pořadatele (webhosting, www.facebook.com, aj.). V případě, že
v důsledku jednání takových třetích osob bude soutěž omezena, znemožněna, změněna

či bude jinak zasaženo do práv a oprávněných zájmů účastníků nebo třetích osob (např.
smazáním soutěžní fotografie, jejím zneužitím, neoprávněným kopírováním, využitím,
apod.), pořadatel za takové jednání a jeho následky, včetně případné související újmy,
nenese žádnou odpovědnost.
5.5. Účastník dále bere na vědomí, že s údaji zveřejněnými na internetovém rozhraní
www.facebook.com bude zacházeno dle pravidel a smluvních ustanovení tohoto
rozhraní, přičemž účastníci jsou s těmito v plném rozsahu seznámeni a svou účastí
v soutěži s nimi vyslovují souhlas. V případě rozporů mezi jednotlivými pravidly se pro
údaje uveřejněné na internetovém rozhraní www.facebook.com přednostně použijí
pravidla tohoto rozhraní, pro údaje uveřejněné na www.geneze.cz se přednostně použijí
ustanovení těchto pravidel fotosoutěže.

