Právní podmínky soutěže „SPORTISIMO UČITEL TĚLESNÉ VÝCHOVY“

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže „Sportisimo učitel tělesné výchovy“ (dále jen „Akce“) je spolek Asociace školních
sportovních klubů České republiky, z.s., IČO: 457 736 88, se sídlem José Martího 269/31, Veleslavín,
162 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl L, vložka 3584 (dále
jen „Pořadatel“).

2. Práva Pořadatele
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se Akce.
Pořadatel je zároveň oprávněn Akci kdykoliv změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či přerušit.
Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů uvedených účastníky v rámci
Akce. V případě uvedení nepravdivých údajů, či jiného porušení podmínek Akce je Pořadatel oprávněn
neumožnit účastníkovi vstup do Akce, případně jej z Akce vyřadit, nebo mu nepředat výhru, a to bez
jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je pro účastníky Akce závazné.
Pořadatel nepřebírá vůči účastníkům Akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná
plnění ze strany Pořadatele vyjma plnění, která jsou uvedena v platných podmínkách Akce. O
jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
3. Podmínky Akce
Pořadatel stanoví podmínky Akce na webových stránkách www.assk.cz (dále jen „Webové stránky“),
které jsou hlavním komunikačním nástrojem Akce. Podmínky a pravidla Akce se řídí jak těmito právními
podmínkami, tak podmínkami uvedenými na Webových stránkách.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez dalšího jednostranně měnit a doplňovat podmínky a pravidla Akce
průběžně po celou dobu jejího trvání. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Akce,
zveřejní Pořadatel příslušné změny bez zbytečného odkladu na Webových stránkách. Změny pravidel
a podmínek Akce jsou účinné jejich zveřejněním na Webových stránkách.
4. Podmínky účasti
Účastníkem akce může být učitel nebo učitelka základní nebo střední školy v České republice, který
akceptuje a splňuje podmínky Akce.

5. Kritéria pro vyhodnocení soutěže
Tříčlenná komise Pořadatele bude posuzovat a hodnotit příspěvky dle těchto kritérií:
a) kvalita soutěžního příspěvku
b) kvalita a kreativita zadání pro žáky
c) přínos pro žáky

6. Pravidla vkládaných příspěvků
Z Akce jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle rozhodnutí Pořadatele protizákonné,
nemravné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel je
kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit či vyřadit z Akce příspěvky, které budou dle jeho
rozhodnutí z výše uvedených důvodů nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a povinnosti uvádět důvody
takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.
Účastník Akce vždy odpovídá za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený
příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky. Účastník Akce souhlasí s
tím a uděluje bezplatnou licenci Pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jeho jména bude
zveřejněn na internetu v souvislosti s Akcí. Účastník též bere na vědomí, že jeho zveřejněný příspěvek
včetně jména či podobizny může být zveřejněn na internetu či v jiných médiích v souvislosti s Akcí, a
to pro účely její propagace. Účastník Akce bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na
internetu šířit mimo vůli Pořadatele s tím, že za takové šíření Pořadatel neodpovídá.
7. Osobnostní práva
Je-li účastníkem Akce učitel tělesné výchovy, přihlášením do Akce souhlasí s tím, že jej jeho žáci a
kolegové mohou hodnotit v dotazníku pro účely Akce.
Každý Účastník Akce vyslovuje svým přihlášením do Akce souhlas ve smyslu ustanovení § 84 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s tím, aby jeho (i) osobní jméno, (ii) funkce, (iii)
fotografická podobizna a (iv) citát/osobní výrok byly použity při zpravodajství z Akce její propagaci,
stejně tak jako záznamy účastníka Akce pořízené při živých částech Akce. Souhlas je udělen bezplatně,
a to na dobu, po kterou bude Akce opakovaně pořádána. Souhlas zahrnuje též možnost přiměřené
úpravy či doplnění výše uvedených osobnostních prvků.
8. Osobní údaje
Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na Webových stránkách.

9. Webové stránky
Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel
nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností Webových stránek, tedy neodpovídá za chod
Webových stránek, a jejich činnost bez případných chyb, přerušení či poruchy, a neodpovídá proto za
jakékoliv škody či ztráty takovouto událostí vzniklou. Uživatel je sám zcela odpovědný za jakýkoliv
obsah, který do Webové stránky vloží, ať už vůči třetím stranám či úředním autoritám.
Pořadatel je výslovně oprávněn:



zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanovém v Zásadách zpracování osobních údajů
zveřejněných na Webových stránkách;
kdykoliv bez jakékoliv náhrady činnost Webových stránek ukončit, přerušit, změnit či
přemístit.

10. Kontaktování účastníků
Pro kontaktování účastníků Akce budou Pořadatelem vždy použity kontaktní údaje, zejména e-mailová
adresa, uvedené samotným účastníkem. Nebude-li vítěz Akce reagovat ani na opakovaně zaslanou
zprávu, jde následek (například ztráta nároku na výhru) k jeho tíži.

