
 

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE PŘÍBĚH NAŠEHO TINY HOUSU ROKU 2022 

 

I. Obecná ustanovení 
1. Soutěž PŘÍBĚH NAŠEHO TINY HOUSU je určena nejen čtenářům Dřevostavitele, ale i široké 

veřejnosti. Zapojit se mohou však pouze ti, kteří vlastní tiny house nebo mají nějakou 

zkušenost s jeho výstavbou či obýváním.  
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 (soutěžícím) je každý, kdo v období od 15. července do 31. října 2022 

zašle na emailovou adresu redakce@drevostavitel.cz příběh jejich tiny housu i s fotkami 

(min. 10 fotek, velikost ve formátu šířky min. 940 px). Pokud máte fotografie i z průběhu 

výstavby či půdorysy, neváhejte je přidat. Tímto krokem se můžete velice zviditelnit oproti 

konkurenci.  
4. Společnost NETION si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže. 
5. Do hodnocení soutěže budou zařazeny fotografie, které 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, 
e) které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, 

veřejným pořádkem či dobrými mravy. 

 

II. Základní mechanismus soutěže 
1. Základní pravidla soutěže, kritéria a termíny jsou sepsány na stránce: 

https://www.drevostavitel.cz/clanek/soutez-pribeh-naseho-tiny-housu 
2. Soutěž bude probíhat od 15. července 2022 do 31. října 2022 (23:59). 
3. Zasláním fotografií na výše uvedenou e-mailovou adresu účastník potvrzuje použití těchto 

fotografií agenturou NETION, která je provozovatelem portálu Drevostavitel.cz, 

s uvedením autora fotografie a majitele tiny housu (v případě, že se jedná o jinou osobu). 

 

III. Výhra v soutěži 
1. Vítěz soutěže obdrží cenu specifikovanou v základních pravidlech soutěže: 

https://www.drevostavitel.cz/clanek/soutez-pribeh-naseho-tiny-housu. 
2. Vítěz bude kontaktován prostřednictvím e-mailu nejpozději do 14 dnů po 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. Organizátor neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou organizátorem a 

nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Organizátor neodpovídá ani 

za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl zprávu od organizátora nebo nekontaktoval 

organizátora, pokud tyto důvody nespočívají na straně organizátora. 

mailto:redakce@drevostavitel.cz


5. Organizátor 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 organizátor odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat organizátora, je 

organizátor oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry. 

 

IV. Osobní údaje a pravidla fotografií 
1. Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména a 

příjmení a dále souhlas s uveřejněním všech zaslaných fotografií. 
2. Účastník ručí za to, že je autorem jím zaslaných fotografií nebo dodá jméno autora 

fotografií. Dále účastník ručí za to, 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 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 soutěže 

nezodpovídá. 

 

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

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

plnění ze strany organizátora 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 organizátora.  

4. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech 

souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže či 

pozastavení soutěže. 


