
Fotosoutěž s Bazény Relax 2022: pravidla
S létem se pojí spousta vzpomínek. Podělte se o tu svojí s bazény Relax a vyhrajte.

Pravidla soutěže

Co můžete vyhrát

Ceny fanoušků:

● 1.místo – poukázka na výběr zboží od Bazény Relax v hodnotě 25 000 Kč

● 2.místo – poukázka na výběr zboží od Bazény Relax v hodnotě 15 000 Kč

● 3.místo – poukázka na výběr zboží od Bazény Relax v hodnotě 10 000 Kč

nebo Cenu poroty Bazény Relax:

● Poukaz na letní víkendový pobyt pro dva v Orlických horách, s platností do konce
roku 2022. Součástí pobytu je polopenze i vstup do hotelového wellness. Více
informací zde.

O vítězi ceny fanoušků můžete rozhodnout svým hlasováním. Vyhrávají fotografie s
největším počtem lajků – proto fotky sdílejte, aby hlasovali i vaši přátelé.

O vítězi ceny poroty rozhodne porota odborníků přímo z Bazénů Relax.

Jak postupovat

1. Soutěž je určena pro zákazníky Bazénů Relax.

2. Pošlete nám 2–3 fotografie, jak si užíváte léto u bazénů Relax. Kreativitě se meze
nekladou. Podmínkou je, že musí být na fotce bazén z Bazény Relax.

3. K fotografii doplňte krátký komentář (alespoň 250 znaků)

4. Fotky posílejte na e-mail dotazy@bazenyrelax.cz, nebo do zpráv facebookové
stránky. Jako předmět e-mailu uveďte: Fotosoutěž s Bazény Relax. Do zprávy
uveďte spolu se soutěžním komentářem i své jméno a příjmení.

5. Účastí souhlasíte s obecnými ustanoveními a pravidly soutěže.
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Kdo má šanci vyhrát?

● Největší šanci mají ty nejkvalitnější, nejoriginálnější, nebo nejemotivnější
fotografie.

● Na fotografiích zároveň musí být v záběru bazén od Bazénů Relax.

● Plusové body získávají kvalitní fotografie v rozlišení Full HD (1080p), ve formátu JPG
nebo PNG.

Termíny soutěže

● Fotografie a texty posílejte do pondělí 15. srpna. 2022 včetně.

● Zaslané fotografie budou zveřejněny na Facebooku Bazénů Relax.

● Od 16. 8. do 31. 8. bude probíhat hlasování na facebookové stránce Bazény
Relax, kde fanoušci vyberou ze soutěžních fotografií výherce.

● Současně s hlasováním fanouškům vybere porota z Bazénů Relax vítěze ceny
poroty.

● Závěrečné vyhodnocení a kontaktování vítěze proběhne do 14 dnů od ukončení
soutěže.



Podmínky soutěže

I. Obecná ustanovení
1. Soutěž „Fotosoutěž s bazény Relax“ (dále také jen „soutěž“) je určena zákazníkům

vlastnícím bazén od společnosti Bazény relax s.r.o. a její průběh a podmínky upravují
tato pravidla (dále jen „pravidla“). Soutěž probíhá od 1.6.2022 do 31.8.2022 (včetně)
(dále jen „doba trvání soutěže“).

2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Bazény relax s.r.o., se sídlem
Žižkova 2484, PSČ 413 01, IČ: 28749421, zapsaná v OR pod sp. zn. C 30632
vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „organizátor“).

3. Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se mohou stát osoby starší 18 let, které
jsou vlastníky bazénu zakoupeného od organizátora. Ze soutěže jsou vyloučeni
zaměstnanci organizátora a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci).

4. Ze soutěže mohou být vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoli způsobem
nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je oprávněn kontrolovat
splnění všech podmínek dle těchto pravidel a v případě sporu rozhodnout s
konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Organizátor je dále
oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné
podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

II. Zapojení se do soutěže
1. Osoba, která se může stát soutěžícím v souladu s článkem I. odst. 3 těchto pravidel,

se do soutěže zapojí a stane se tak soutěžícím tím, že do 15.8.2022 zašle
organizátorovi níže stanoveným způsobem alespoň dvě fotografie vystihující název
níže specifikované soutěžní kategorie a k tomu přiloží soutěžní text v délce
minimálně 250 znaků vč. mezer. Fotografie s textem musí soutěžící odeslat e-mailem
na adresu dotazy@bazenyrelax.cz nebo do zpráv facebookové stránky Bazény
Relax, přičemž v textu e-mailu autor uvede své jméno a příjmení a samotný text.
Fotografie v elektronické podobě musí být zaslány ve formátu JPG nebo PNG, v
rozlišení alespoň 1 920 × 1 080 pixelů. Maximální počet zaslaných fotografií není
omezen.

2. Organizátor je oprávněn do soutěže nezařadit nebo ze soutěže vyřadit osoby, které
zaslaly do soutěže fotografie či texty:

a) které budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou
míru nebo míru vhodnou pro organizátorem zamýšlený účel užití fotografie,
b) které budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat
prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
c) které nebudou zaslány v souladu s čl. II. odst. 1 těchto pravidel,
d) které by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora anebo jeho produktů,
e) které již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti),
f) k nimž by organizátor nemohl získat licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto
pravidlech,
g) u nichž má organizátor podezření, že by k nim nemohl získat licenci v rozsahu a za
podmínek uvedených v těchto pravidlech,
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h) které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným
pořádkem či dobrými mravy.

III. Průběh soutěže a výhra
1. Ze snímků a textů soutěžících doručených organizátorovi v souladu s těmito pravidly

v době trvání soutěže budou vybráni čtyři výherci. Tři obdrží cenu fanoušků, jeden
cenu poroty.

a. Vítěze ceny fanoušků vyberou uživatelé sociální sítě Facebook formou
hlasování (lajkování příspěvku). Výherci budou vybráni v pořadí od prvního
po třetí místo.

b. Vítěze ceny poroty vybere odborná porota složená ze zaměstnanců
organizátora.

2. Hlasování bude ukončeno 31. 8. 2022 včetně. Výherci budou o své výhře srozuměni
do 14 dní pomocí e-mailu nebo FB zprávy.

3. Organizátor stanovil výhry pro výherce ceny fanoušků na prvních třech místech
následovně:

a. 1. místo – poukázka na nákup zboží u společnosti Bazény relax s.r.o. ve výši
25 000 Kč slovy: (dvacetpěttisíc korun českých) včetně DPH

b. 2. místo – poukázka na nákup zboží u společnosti Bazény relax s.r.o. ve výši
15 000 Kč (patnácttisíc korun českých) včetně DPH

c. 3. místo – poukázka na nákup zboží u společnosti Bazény relax s.r.o. ve výši
10 000 Kč (desettisíc korun českých) včetně DPH

4. Organizátor stanovil výhru pro výherce ceny poroty následovně:
a. Víkendový pobyt pro dva v Orlických horách (s platností do konce roku 2022).

Více informací o pobytu zde.
5. Výherní poukázky lze uplatnit na nákup zboží od organizátora vždy pouze v celé výši

a nelze je směnit za peníze, a to ani v případné neuplatněné části.

IV. Předání výher
1. Organizátor kontaktuje výherce prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným

způsobem.
2. Výhru ceny fanoušků (dle článku III. odstavce 3) je nutné uplatnit do 1 roku ode dne

jejího předání.
3. Výhru ceny poroty je nutné uplatnit do konce roku 2022.
4. Ceny předá organizátor výhercům po předchozí dohodě. Výherci jsou povinni

prokázat organizátorovi při převzetí výhry svou totožnost, pokud je o to organizátor
požádá. Pokud výherce odmítne prokázat svou totožnost nebo pokud si výhru
nepřevezme do stanoveného data, jeho nárok na výhru zaniká.

V. Souhlas soutěžících a práva k textům a fotografiím – GDPR podmínky
1. Zasláním fotografií s textem do soutěže soutěžící potvrzuje, že:

a. je autorem zaslaných fotografií a že tyto fotografie jsou původní,
b. zveřejněním fotografií s textem v propagačních materiálech organizátora

nebo na internetových stránkách www.bazeny-relax.cz, či na jiných
internetových stránkách organizátora (např. facebook) nevznikne
organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně
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zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm.
právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),

c. zveřejněním fotografií s textem na propagačních materiálech organizátora,
nebo na internetových stránkách www.bazeny-relax.cz, či na jiných
internetových stránkách organizátora (např. facebook) nebudou porušeny
obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,

d. veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografií s textem
(např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových
snímků fyzických osob, nebo nemovitostí) byly nejpozději ke dni zaslání
fotografie organizátorovi uspokojeny,

e. osoby případně zobrazené na zaslaných fotografiích souhlasí s užitím těchto
fotografií organizátorem v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

f. uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití těchto fotografií a
textu ke všem způsobům jejich užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem
poskytovat podlicence. Soutěžící nemá právo na přiměřenou dodatečnou
odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání
majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití
fotografií je organizátor oprávněn užít fotografie a text vcelku nebo pouze
částečně, nejen v jejich původní podobě (tj. v jaké byl text či fotografie
soutěžícím zaslán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého
úpravou a jinou změnou fotografií nebo textu, spojením s jinými autorskými
díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru,
zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu
účelu je organizátor oprávněn dílo (fotografie a text) upravovat a jinak měnit.
Organizátor je oprávněn fotografii a text užít i bez označení autora.

g. uděluje organizátorovi svůj souhlas se zpracováním, zveřejněním a využitím
svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa. Při zpracování
osobních údajů dbá organizátor na dodržování nejpřísnějších norem
zabezpečení a důvěrnosti, zaručující soulad s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EN) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č.101/2000
Sb. , pro účely realizace této soutěže a dále pro obchodní a marketingové
účely organizátora. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje
soutěžící na dobu neurčitou. Soutěžící má právo kdykoliv svůj souhlas
odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu,
doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva
dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.

h. vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane výhercem soutěže
byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či části obce)
použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace organizátora a jeho
produktů.

i. výslovně prohlašuje, že poskytuje organizátorovi souhlas, aby e-mailovou
adresu, telefonní číslo a další soutěžícím poskytnuté podrobnosti jeho
elektronického kontaktu využil pro potřeby šíření obchodních sdělení ve
smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento
souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.



VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí

právním řádem České republiky. Všechny souhlasy či licence udělované soutěžícím
dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu.

2. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Organizátor
neodpovídá za jakékoli škody vzniklé soutěžícím nebo třetím osobám v souvislosti s
účastí v soutěži.

3. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez
předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z
technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok
na výhru a výhry není možné soudně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za
hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je organizátorem
stanovena. Žádný ze soutěžících nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí
v soutěži.


