
STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE  

 Coca-Cola Mash Up designová fotosoutěž na Facebooku a Instagramu  (dále také jako „statut“) 

Smyslem tohoto statutu je úplná úprava pravidel soutěže „Fotosoutěž Coca-Cola Mash Up“ 

probíhající na sociálních sítích Facebook a Instagram (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným 

dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu k soutěžícím.  

Výňatky z tohoto statutu či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních a propagačních 

materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.  

Tento statut může být kdykoli pozměněn pouze formou písemných dodatků či aktualizací 
odsouhlasených pořadatelem soutěže, a to s účinností od okamžiku zveřejnění jeho změny na 
www.coca-cola.cz.  
 

1 POŘADATEL SOUTĚŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCE, ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE  

1.1 Pořadatelem soutěže je up brand activation, s.r.o., se sídlem Brno, Porážka 206/4,  

PSČ 602 00, IČO 255 99 062, Česká republika (dále jen „pořadatel“).  

1.2 Organizátorem soutěže je up brand activation, s.r.o., se sídlem Brno, Porážka 206/4,  

PSČ 602 00, IČO 255 99 062, Česká republika (dále jen „organizátor“).  

1.3 Technické zabezpečení soutěže zajišťuje up brand activation, s.r.o., se sídlem Brno,  

Porážka 206/4, PSČ 602 00, IČO 255 99 062, Česká republika (dále jen „technický správce“).  

 

2 DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE  

2.1. Soutěž bude probíhat na území České republiky na sociální síti Facebook a Instagram v době od 
4. 5. 2015 00:00:01 hod do 12. 6. 2015 24:00:00 hod včetně (dále také jako „doba trvání soutěže“). 
 

2.2 Pro účely této soutěže je zřízena infolinka na čísle +420 739 243 761.  

 
Infolinka je v provozu po celou dobu trvání soutěže, a to během pracovních dnů v době 9.00 hod do 

14.30 hod. Mimo tuto dobu je na infolince zapnutý záznamník, který bude účastníky informovat o 

provozní době infolinky.  

3 VÝHRY V SOUTĚŽI 

3.1 Výhry v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly 

soutěže pro získání výher.  

3.2 Výhrami v soutěži jsou:  

1. místo: 1 x 5ti denní zájezd do Atlanty včetně letenek a ubytování pro 2 osoby a návštěvy v Coca-

Cola design studiu a V.I.P. návštěvy v Muzeu World of Coca-Cola v maximální  hodnotě 73 000Kč, 

http://www.coca-cola.cz/


2. místo: 1 x 3 denní zájezd na Expo Milan včetně letenek a ubytování pro 2 osoby a vstupem na Expo 

2015 v maximální hodnotě 30 000Kč, 

3. místo: poukázka na nákup v prodejně Centrum FotoŠkoda  v hodnotě 10 000Kč. 

3.3 Výherce bude organizátorem kontaktován na sociální síti Facebok nebo Instagram (v závislosti na 

tom, přes kterou sociální síť se soutěže zúčastnil) a to nejpozději do 8.6. 2015 do 20:00. 

3.4 Každý soutěžící může zaslat do soutěže neomezený počet fotografií svých děl, může však získat 

v rámci této soutěže pouze jednu výhru. Nárok na výhru soutěžící získá splněním podmínek určených 

těmito pravidly a potvrzením o akceptaci výhry zaslané z profilu sítě Facebook či Instagramu dle bodu 

5.1 pravidel.  

3.5 Soutěžící přihlášením na sociální síti Facebook nebo Instagram a následnou účastí v soutěži 

vyjadřuje souhlas s úplnými pravidly soutěže, jakož i potvrzuje a nese plnou odpovědnost za to, že je 

autorem soutěžní fotografie a díla a že osoby, které budou případně na fotografiích zachyceny, 

udělily souhlas s jejich zveřejněním pro potřeby této soutěže. 

3.6 Fotografiemi zařazenými do soutěže (dále také jako „soutěžní fotografie“) se rozumějí:  
Fotografie uměleckých děl v jakékoliv kategorii designu, které oslavují design lahve Coca-Cola. Může 
se jednat například o uměleckou fotografii inspirovanou lahví Coca-Cola, návrh oděvů inspirovaných 
lahví Coca-Cola, sochu na téma lahev Coca-Cola, obraz inspirovaný lahví Coca-Cola, skulpturu 
vytvořenou na základě inspirace lahví Coca-Cola, šperk či produktový design inspirovaný lahví Coca-
Cola etc. Tyto fotografie musí obsahovat hashtag #CzechCokeDesign. Fotografie bez hashtag 
#CzechCokeDesign nebudou zařazeny do soutěže. 
 
3.7 Soutěžící bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za 

škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění 

soutěžícího disponovat fotografií či právy k ní (např. právy osob zachycených na fotografiích). 

Zasláním fotografie uděluje účastník pořadateli licenci - právo bezúplatně, časově, místně, 

množstevně neomezeně disponovat (jakkoliv fotografii užívat) s fotografií, zejména právo dílo 

vystavit na www.coca-cola.cz a využít fotografii k propagaci služeb a výrobků pořadatele a pro 

potřeby výstavy v souladu s bodem 4.8 těchto pravidel. 

Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich 

zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito 

pravidly. Každý soutěžící je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích 

osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie 

do soutěže dává soutěžící vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto bodu 

pravidel, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv. 

4 ÚČAST V SOUTĚŽI  

4.1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, které v den ukončení soutěže 

nedosáhly věku 36 let (tedy se narodily až po 13. 6. 1979 včetně), s doručovací adresou na území 

České republiky (dále jako "soutěžící" nebo „účastník“) 

4.2 Zasláním, resp. nahráním soutěžní fotografie na sociální sít, soutěžící akceptuje tato úplná 

pravidla a podmínky soutěže, potvrzuje, že se s nimi seznámil a zavazuje se je bez výhrad dodržovat. 

http://www.coca-cola.cz/


4.3 Vítězná soutěžní fotografie je ta, která je vybrána odbornou tříčlennou porotou. Zvítězí ty 

fotografie, které budou nejoriginálnější.  

Tříčlenná porota bude složena ze zástupce společnosti Coca-Cola, špičkového pedagoga v oblasti 

průmyslového designu a renomovaného výtvarníka.  

4.4 Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli, 

organizátorovi, technickému správci či jiným spolupracujícím osobám pověřeným zajištěním této 

soutěže a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ze soutěže 

jsou rovněž vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu 

nebo pravidla soutěže v tomto statutu uvedená poruší či nehrají fair play. Na osoby ze soutěže 

vyloučené se hledí, jako by se soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s 

konečnou platností pořadatel soutěže.  

4.5 Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědní za případnou technickou poruchu na straně 

sociálních sítí Facebook a Instagram. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nenahrání nebo 

pozdní nahrání soutěžní fotografie na facebookový a Instagramový profil z důvodu technického 

připojení k síti či z jakéhokoli jiného důvodu. 

4.6 Soutěžící jsou povinni zaslat soutěžní fotografii v originálním rozlišení a nejvyšší kvalitě zařízení, 

kterým fotografii díla pořídili. 

 4.6.1 Soutěžící je na vyžádání povinen své dílo odevzdat na adresu Coca-Cola Česká 

republika, Českobrodská 1329, Praha 9 pro účely výstavy spojené s tiskovou konferencí a to 

nejpozději do 12. 6. 2015 do 23:59 hod. Náklady spojené s převozem děl na výstavu budou 

uhrazeny ze strany pořadatele tiskové konference, nikoliv ze strany autor díla.  

 4.6.2 Účastníci soutěže poskytují pořadateli licenci k soutěžní fotografii v rozsahu bodu 3.7. 

těchto pravidel. 

Soutěžící rovněž souhlasí s podlicencí ve prospěch Organizátora soutěže, který může soutěžní 

fotografie plně využít v rozsahu licence pro své marketingové účely avšak za podmínky uvedení 

jména autora. 

5 ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI  

5.1 O své výhře bude soutěžící vyrozuměn prostřednictvím potvrzující zprávy v síti  Facebook či 

Instagram odeslané na soutěžní profil, z něhož byla nahrána soutěžní fotografie. Výherce hlavní výhry 

je povinen do 3 dnů od obdržení potvrzující zprávy odeslat zprávu prostřednictvím sítě Facebook či 

Instagram na profil Coca-Cola Česká Republika (CZ profil Coca-Cola): 

https://www.facebook.com/cocacola nebo http://instagram.com/cocacolaczechrepublic, která bude 

obsahovat jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo a adresu. 

5.2 Organizátor následně domluví s výherci předání výhry. Výhra bude předána osobně za účasti 

medií a odborné poroty do 30. 6. 2015. 

5.3 Nesplní-li výherce včas a řádně podmínky soutěže, zejména pak podmínky dle bodu 5.1 či se 

nebude moci osobního předání zúčastnit, je takový výherce ze soutěže vyloučen, jeho nárok na výhru 

zaniká a výhru získává ten soutěžící, jehož soutěžní fotografie se umístila jako další v pořadí. 

https://www.facebook.com/cocacola
http://instagram.com/cocacolaczechrepublic


6 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

6.1 Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.  

6.2 Pořadatel si vyhrazují právo dobu trvání soutěže kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit, 

pravidla soutěže změnit anebo soutěž zrušit bez jakékoliv náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode 

dne jeho uveřejnění na internetových stránkách soutěže www.coca-cola.cz.  

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající 

hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich 

dodavatelem tak, aby mohly být výhercům dodány v souladu s těmito pravidly. 

6.4 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy s funkčností sociálních sítí, zejména za 

nenahrání nebo pozdní nahrání soutěžní fotografie, nedoručení zprávy v síti  Facebook či Instagram 

odeslané na soutěžní profil.   

6.5 Výhry není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok 

vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky 

související s výhrou.  

6.6 Zasláním fotografie do soutěže soutěžící rovněž vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 

Sb. a uděluje souhlas správci s poskytnutím a zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za 

účelem nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, a to na dobu 10 let, a souhlasí se zveřejňováním 

svého jména, příjmení ve sdělovacích prostředcích, na propagačních materiálech pořadatele a 

organizátora a na internetových a facebookových stránkách, a to v souvislosti s touto soutěží. 

Soutěžící rovněž uděluje ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. souhlas k e-mailovému a 

telefonickému kontaktování a zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím SMS zpráv, e-

mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to prostřednictvím organizátora nebo jím určené 

třetí osoby.  

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je up brand activation, s.r.o., se sídlem Brno, 

Porážka 206/4, PSČ 602 00, IČO 255 99 062, Česká republika. Udělení výše uvedeného souhlasu 

soutěžícího je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy 

soutěže. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, je oprávněn písemně požádat o 

poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní 

rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na 

Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Souhlasy uvedené v bodu 6.6 pravidel mohou být kdykoliv bezplatně odvolány na adrese sídla 

organizátora.  O ceny může soutěžit pouze ten soutěžící, který udělil souhlas s marketingovým 

zpracováním dat.  

6.7 Soutěž pořádaná na Facebooku a Instagramu není žádným způsobem sponzorována, 

doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook či Instagram, Facebook ani 

Instagram za ni nikterak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěže nejsou poskytovány 



Facebooku či Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být 

adresovány pořadateli, resp. organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku či Instagramu. 

6.8 Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje informace provozovateli soutěže, nikoli elektronické 

sociální síti Facebook, Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Soutěžící musí 

splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na 

www.facebook.com/terms.php a https://help.instagram.com/478745558852511 

6.9 Pořadatel a organizátor soutěže si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího, jehož 

chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel a 

organizátor soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil 

odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího musí 

existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.  

Stejně jsou pořadatel a organizátor soutěže oprávněni postupovat v případě, pokud chování 

soutěžícího bude v rozporu s pravidly sociální sítě Instagram, prostřednictvím které se soutěžící 

zúčastnil soutěže.  

6.10 Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na www.coca-cola.cz. Úplná pravidla a statut 

soutěže jsou uloženy u organizátora soutěže.  

 

 

http://www.facebook.com/terms.php

