
                          

                       

 

 

 

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE DŘEVOKUTIL ROKU 2020 
 
 

I. Obecná ustanovení 
 

1. Soutěž DŘEVOKUTIL ROKU 2020 je určena nejen čtenářům Dřevostavitele, ale i široké veřejnosti.  

2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost NETION, s.r.o., se sídlem  

Křižíkova 2697/70, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 01920693, zapsaná v OR vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl C 79776/KSBR. 

3. Účastníkem soutěže je každý, kdo v období od 14. května do 14. června 2020 na svém 

facebookovém profilu zveřejní fotku svého vlastnoručně vyrobeného výtvoru ze dřeva (a ideálně i 

fotky z průběhu tvorby), k fotce do popisku přidá hashtag #drevokutilroku a zároveň portál 

Dřevostavitel.cz v textu příspěvku označí jako @drevostavitel. Pokud máte fotografie i z průběhu 

tvorby výrobku, neváhejte je přidat. 

4. Společnost NETION si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže. 

5. Do hodnocení soutěže bude zařazena fotografie, jejíž autor či autorka splní pravidla této soutěže. 

NETION je však oprávněn vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které: 

a) budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo 

míru vhodnou pro zamýšlený účel užití fotografie, 

b) budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž 

užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob, 

c) nebudou splňovat náležitosti uvedené v odst. 3, 

d) by mohly poškodit pověst či dobré jméno společnosti NETION anebo jejích produktů, 

i) které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným 

pořádkem či dobrými mravy. 

 

 

II. Základní mechanismus soutěže  
 

1. Soutěž bude probíhat od 14. května 2020 (od okamžiku vyhlášení soutěže na sociální síti 

Facebook na profilu Dřevostavitel - www.facebook.com/drevostavitel do 14. června 2020 (23:59). 

2. Soutěž probíhá výhradně na facebookovém profilu Dřevostavitel.  

3. Soutěžní fotografie splňující podmínky v odst. 3, ust. I., lze do soutěže zařadit do 14. června 2020. 

Ze soutěžních fotografií dřevěných výtvorů bude jako výherní vybrána fotografie, která získá 

největší počet „To se mi líbí“. 

 

 

 

http://www.facebook.com/drevostavitel


 

III. Výhra v soutěži  
 

1. Vítěz soutěže obdrží cenu specifikovanou v rámci vyhlášení soutěže. 

2. Vítěz bude kontaktován prostřednictvím zpráv v rámci sociální sítě Facebook nejpozději do 5 dnů 

od ukončení soutěže. 

3. Vítěz soutěže, který si výhru nepřevezme nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži 

stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok. 

4. Vyhlašovatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou vyhlašovatelem a 

nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Vyhlašovatel neodpovídá ani za jiné 

důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl zprávu od vyhlašovatele nebo nekontaktoval 

vyhlašovatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně vyhlašovatele.  

5. Vyhlašovatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. 

Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, kterou 

vyhlašovatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat vyhlašovatele, je vyhlašovatel 

oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry. 

 

IV. Osobní údaje a pravidla fotografií 
 

1. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane vítězem, vyhlašovateli souhlas s 

uveřejněním svého jména a příjmení a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující 

i jeho fotografie) vyhlašovatelem či partnerem soutěže. 

2. Účastník ručí za to, že je autorem jím vložené fotografie a soutěžního výrobku a že jím vložená 

fotografie neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl na 

fotografii zachycených) ani jiné zákonné podmínky. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou 

licenci organizátorovi a pořadateli k tomu, že jím vložená fotografie včetně jména autora bude 

zveřejněna na internetu v souvislosti s touto soutěží. Účastník bere na vědomí, že jednou 

zveřejněná fotografie se může na Internetu šířit mimo vůli organizátora a za takové šíření již 

organizátor ani pořadatel neodpovídají. 

 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.  

2. Vyhlašovatel soutěže není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění 

ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. 

3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat 

a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele. 

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s 

pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže či pozastavení soutěže. 

 


