Oficiální pravidla fotografické soutěže
“Summer Work/Travel Program Brochure 2016”
Sponzoři soutěže1
Soutěž “Summer Work/Travel Program Brochure 2016”organizuje Velvyslanectví Spojených
států amerických v Praze v České republice.

Popis cílů soutěže
Cílem soutěže je nashromáždit ty nejlepší fotografie studentů, kteří se zúčastnili programu
Práce a cestování v roce 2015, abychom ukázali budoucím účastníkům programu pro rok 2016
co mohou očekávat.
Platforma (platformy)
Informace o této soutěži budou oznámeny a propagovány na různých platformách sociálních
médií včetně Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTube, účast v soutěži a administrativa
soutěže však proběhnou prostřednictvím elektronické pošty. Vítězové soutěže mohou být
vyhlášeni na Facebooku, Twitteru, Instagramu a YouTube; Facebook, Twitter, Instagram a
YouTube však nejsou partnery ani sponzory soutěže. Soutěžící upozorňujeme, že pokud se
soutěže zúčastní a nahrají obsah na Facebook, budou vázáni podmínkami poskytování služeb
služby Facebook a veškerými v nich uvedenými dohodami se službou Facebook.
Jak se přihlásit
K účasti v soutěži zájemci zašlou 1 až 3 fotografie a registrační formulář do půlnoci 1. února
2016 na adresu PraguePhoto@state.gov. Minimální akceptovatelné rozměry jsou 1.500 pixelů
na šířku či na výšku. Maximální akceptovatelné rozměry jsou 3.000 pixelů na šířku či na výšku.
Účastníci musí uvést své plné jméno a e-mailovou adresu.
Jakmile je fotografie odeslána, je považována za konečný příspěvek do soutěže a nelze ji
upravovat, editovat ani nahrazovat. Jednotliví soutěžící mohou zaslat nejvýše jednu fotografii.
Účast v soutěži je považována za přijetí těchto oficiálních podmínek soutěže.
Soutěžním příspěvkem musí být originální fotografie, digitální či analogová, pořízená
soutěžícím.
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V celém textu pravidel soutěže se pojem „sponzoři“ používá pro jednoho, resp. více sponzorů, dle potřeby.

Soutěž bude zahájena dne 19. ledna 2016 a bude oznámena na facebookové stránce
Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Soutěžní příspěvky lze zasílat v době od
19. ledna 2016 do 1. února 2016. Vyhlášení výsledků proběhne dne 8. února 2016 na
facebookové stránce velvyslanectví.

Požadavky na obsah
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Soutěžní příspěvky nesmí obsahovat obscénní či explicitně sexuální materiál, nahotu,
vulgarismy, zobrazení násilí, výzvy nebo podněcování k násilí, komerční nabídky nebo
komerční propagaci. Soutěžní příspěvky musí být v souladu s místním právem a nesmí
zahrnovat obsah či zobrazení, které by bylo možné považovat za urážlivé, štvavé,
znevažující či nezdvořilé vůči sponzorům soutěže nebo vůči jakýmkoli skupinám,
jednotlivcům či institucím. Soutěžní příspěvky musí z hlediska vzhledu i věcné podstaty
dodržovat normy občanské diskuse. Jinými slovy, obsah všech soutěžních příspěvků musí
být vhodný pro celosvětovou veřejnost.
Soutěžní příspěvky musí mít původní obsah vytvořený soutěžícím a nesmí obsahovat žádné
prvky chráněné autorským právem třetích osob či jinak spadat do působnosti práv
duševního vlastnictví či vlastnických práv třetích osob, včetně práva na ochranu soukromí a
práva na zveřejnění (vyjma případů výslovně povolených v bodě (d) níže). Sponzoři soutěže
nepovolují „dovolené užití“ (fair use) materiálu chráněného autorským právem, ani
nepovolují využití licencí chráněných materiálů, které vytvořila či vlastní třetí osoba.
Sponzoři soutěže si vyhrazují právo dle svého výhradního vlastního uvážení vyřadit ze
soutěže kterýkoli příspěvek, který nebude dodržovat tato kritéria a nebude v souladu se
záměrem a podstatou těchto oficiálních pravidel soutěže.
Pro případ jakýchkoli pochyb nebo rozdílnosti názorů ve věci dodržování, výkladu nebo
uplatnění těchto požadavků na obsah či jiných ustanovení těchto oficiálních pravidel
soutěže si sponzoři soutěže vyhrazují výlučné právo takové pochyby nebo rozdílnosti
názorů řešit dle svého výhradního uvážení.
Přihlášením fotografie do soutěže soutěžící potvrzuje, že získal(a) písemný souhlas všech
osob, jejichž zobrazení či podobu fotografie obsahuje (nebo od rodiče / zákonného
opatrovníka takové osoby, je-li v zemi svého bydliště považována za nezletilou), a že
získal(a) nezbytná práva, licence, souhlasy a povolení k využití veškerého materiálu, jako je
hudba, zobrazení, text a jiný obsah soutěžního příspěvku. Soutěžící dále potvrzuje, že je
připraven(a) na požádání předložit spolehlivou dokumentaci veškerých takových souhlasů,
licencí atd. Nezískání takových práv, licencí, souhlasů a povolení může vést k tomu, že bude
fotografický příspěvek ze soutěže vyřazen na základě výhradního vlastního uvážení
sponzorů soutěže.
Požadavky na technický formát

Fotografické soutěžní příspěvky musí být ve formátu JPG. Minimální akceptovatelné
rozměry jsou 1.500 pixelů na šířku či na výšku. Maximální akceptovatelné rozměry jsou
3.000 pixelů na šířku či na výšku. Soutěžní příspěvky by neměly obsahovat viditelné
vodoznaky, podpisy či osobně identifikovatelné údaje.
Retuše fotografií: Přihlášené fotografie nesmí být významně retušovány: žádný prvek na
fotografii (osoby, zvířata, scenérie, předměty apod.) nesmí být pozměněn, odstraněn,
zvětšen ani přesunut. Ořez je povolen, stejně jako mírné ztmavení či zesvětlení částí
fotografie.
Způsobilost
a.

b.

c.

d.

Soutěžící musí k datu přihlášky do soutěže dosáhnout věku minimálně 18 let. Soutěžící
musí být účastníkem programu Práce a cestování (Summer Work & Travel) v roce 2015,
jsou českými občany s trvalým pobytem v ČR a J-1 vízum jim bylo vydáno v Praze.
Osoba, která podá soutěžní příspěvek, bude považována za soutěžícího a bude jedinou
osobou způsobilou soutěžit o cenu. Osoba, která podá soutěžní příspěvek, bude
považována za soutěžícího a bude jedinou osobou způsobilou soutěžit o cenu. Aby byl
způsobilý k získání ceny, musí soutěžící uvést úplné a přesné informace.
Soutěže se nesmí zúčastnit tyto osoby: zaměstnanci, stážisté, ředitelé a úředníci sponzorů
soutěže nebo vlády Spojených států amerických, ani zaměstnanci, stážisté, ředitelé a
úředníci kterýchkoli agentur, společností nebo subjektů podílejících se na administrativě,
inzerci, vyhodnocování, tvorbě, realizaci a/nebo provádění této soutěže a jejich blízcí
rodinní příslušníci (definovaní jako manžel(ka), uznaný(á) partner(ka), rodič, dítě,
sourozenec a jejich manželé nebo nevlastní blízcí rodinní příslušníci) a osoby žijící ve
společné domácnosti s každou takovou osobou.
Jakmile je soutěžní příspěvek přijat do soutěže, může být dle výhradního uvážení
soutěžícího veřejně identifikováno jméno soutěžícího (nebo uživatelské ID, jestliže
soutěžící hodlá zůstat anonymní) a jeho země.

Výběr vítězů
a.
Všechny fotografie sponzoři soutěže předběžně prohlédnou, aby zajistili dodržování
těchto oficiálních pravidel soutěže. Fotografie, které s pravidly nebudou v souladu,
nebudou zveřejněny. Sponzoři soutěže si vyhrazují právo dle svého výhradního vlastního
uvážení v rámci konečné analýzy ověřit, zda potenciální finalista či potenciální vítězná
fotografie plně dodržují tato oficiální pravidla soutěže, nežli fotografii umístí na
internetovou stránku soutěže, udělí cenu, vyhlásí vítěze atd.
b.
Porota: Zaměstnanci konzulárního oddělení Americké ambasády v Praze vyberou
vítězné fotografie.

c.
Vítězové: každý vítěz a/nebo finalista bude muset podepsat a sponzorům soutěže vrátit
prohlášení o způsobilosti a zbavení odpovědnosti / povolení zveřejnění a poskytnout krátký
životopis (bude-li požadován) a stručné vyjádření k soutěžnímu příspěvku; jinak nebude vítěz
a/nebo finalista způsobilý získat cenu. Vítězové a finalisté se mohou rozhodnout používat
namísto svého jména pseudonym a mohou požádat o zachování důvěrnosti dalších
identifikačních údajů.
d. Vítěz(ové) bude(ou) kontaktován(i) prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese uvedené
při registraci. Jestliže sponzoři soutěže nebudou schopni se s potenciálním vítězem spojit,
může to vést k jeho diskvalifikaci a/nebo volbě náhradního vítěze ze všech zbývajících
způsobilých soutěžních příspěvků.
Cena (ceny)
a) Nejlepší fotografie bude umístěna na obálce nové brožury k programu Letní brigády a cestování
pro rok 2016, druhá nejlepší fotografie bude uvedena na zadní straně obalu.

b) Vítězné fotografie mohou být vystaveny na internetových stránkách Velvyslanectví
Spojených států amerických v Praze, na sociálních médiích a/nebo na samotném
velvyslanectví.

Odpovědnost a práva
a. Sponzoři soutěže nevyjadřují souhlas se žádnými soutěžními příspěvky či se sděleními
v nich obsaženými a výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost v souvislosti
s přihlášenými fotografiemi, včetně sporů mezi spolutvůrci ve věci soutěžních příspěvků.
b. Soutěž a její sponzoři nedovolují činnosti porušující autorská práva ani porušování
jakýchkoli jiných práv duševního vlastnictví a vyhrazují si právo odstranit a
diskvalifikovat jakýkoli soutěžní příspěvek, který bude dle jejich názoru porušovat
autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví třetí osoby.
c. Soutěžící si ponechávají výhradní vlastnická práva ke svému původnímu dílu. Soutěžní
příspěvek zůstává duševním vlastnictvím soutěžícího a sponzoři soutěže a vláda
Spojených států amerických neuplatňují žádná autorská práva k dílu kterékoli osoby
přihlášené do soutěže. Soutěžící výslovně souhlasí, že sponzorům soutěže vydává
souhlas s použitím veškerého obsahu přihlášeného příspěvku pro účely rozhodování
soutěže. Finalisté a/nebo vítězové budou povinni poskytnout sponzorům soutěže, při
řádném uvedení autorů způsobem, který budou sponzoři považovat za vhodný,
v souvislosti s činnostmi a realizací soutěže trvalou celosvětovou, nevýhradní,
bezplatnou, sublicencovatelnou a převoditelnou licenci k užívání, reprodukci, distribuci,
výrobě odvozených děl a/nebo vystavování soutěžního příspěvku v jakýchkoli
mediálních formátech a v jakýchkoli mediálních prostředcích.

d. Soutěžící přejímá výhradní odpovědnost za soutěžní příspěvek a za materiál v něm
obsažený a za veškeré důsledky jeho přihlášení nebo uvedení na internetové stránce.
e. Sponzoři soutěže si vyhrazují právo kdykoli ověřit platnost soutěžních příspěvků a
způsobilost soutěžících a diskvalifikovat soutěžícího nebo soutěžní příspěvek, který
podle nich nebude v souladu s těmito oficiálními pravidly soutěže. Sponzoři soutěže si
rovněž vyhrazují právo vyžádat si dle svého výhradního vlastního uvážení další
dokumentaci pro ověření způsobilosti a dodržení těchto oficiálních pravidel soutěže.
f. Jestliže cena nebo jakákoli její část nebude k dispozici, vyhrazují si sponzoři soutěže dle
svého výhradního uvážení právo nahradit cenu jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty
a/nebo specifikace.
g. Sponzoři soutěže si vyhrazují právo kdykoli dle svého výhradního uvážení diskvalifikovat
a/nebo považovat za nezpůsobilou kteroukoli osobu, o níž se důvodně domnívají, že (i)
porušila oficiální pravidla soutěže; (ii) porušila podmínky používání dané platformy nebo
(iii) jedná ve zlé víře nebo nesportovně či nekale nebo s úmyslem obtěžovat, zneužít,
ohrozit nebo pronásledovat kteroukoli jinou osobu.
h. Sponzoři soutěže si vyhrazují právo dle svého uvážení z jakéhokoli důvodu soutěž
pozměnit, pozastavit, ukončit nebo zrušit.
i. Soutěžící souhlasí s tím, že odškodní a bude chránit sponzory soutěže, jejich mateřské,
dceřiné a přidružené společnosti, úředníky, ředitele, zaměstnance, stážisty a zástupce ve
věci veškerých nároků, náhrad škody, povinností, ztrát, závazků, nákladů či dluhů a
výdajů (mimo jiné včetně právních poplatků) vyplývajících z (i) porušení těchto
oficiálních pravidel soutěže; (ii) porušení práva třetí osoby, mimo jiné včetně autorského
práva, ochranné známky, duševního vlastnictví, práva na soukromí, práva na zveřejnění
či jiného vlastnického práva v souvislosti se soutěží; nebo (iii) jakéhokoli nároku z titulu
toho, že soutěžní příspěvek způsobil jakoukoli újmu třetí osobě, včetně újmy finanční.
Tyto povinnosti odškodnění a ochrany zůstávají natrvalo v platnosti i po skončení
soutěže.
j. Realizace soutěže, vyhodnocování a udělování cen proběhnou plně v souladu s platným
právem Spojených států amerických a právem hostitelské země. V případě konfliktu
mezi právem Spojených států amerických a právem hostitelské země se použije právo
Spojených států amerických.
k. Sponzoři soutěže a vláda Spojených států amerických přijmou odpovídající opatření
k ochraně soukromých údajů, osobně identifikovatelných údajů a ostatních citlivých dat
soutěžících. Kontaktní údaje, které poskytnou soutěžící, může Velvyslanectví Spojených
států amerických v Praze uchovávat a tyto údaje mohou být použity ke kontaktování
soutěžících pro jiné účely v budoucnosti. Tyto informace mohou být sdíleny s dalším
sponzorem soutěže a/nebo mohou být v zákonem povoleném rozsahu dány k dispozici
třetím stranám.

l.

Sponzoři soutěže nepřejímají žádné závazky ani odpovědnost za jakoukoli škodu nebo
újmu vyplývající z účasti kteréhokoli uživatele v soutěži nebo pokusu zúčastnit se
soutěže nebo schopnosti či neschopnosti nahrát, stáhnout či jinak získat informace
související s účastí v soutěži. Sponzoři soutěže Sponzoři soutěže nepřejímají žádnou
odpovědnost ani závazky za technické problémy nebo technické poruchy vzniklé
v souvislosti s provozováním soutěže, a to včetně: chyb hardwaru či softwaru; vadného
počítačového, telefonního, kabelového, satelitních, síťového, elektronického,
bezdrátového či internetového propojení nebo jiných problémů s komunikací on-line;
chyb či omezení kterýchkoli poskytovatelů internetových služeb, serverů, provozovatelů
hostingu nebo poskytovatelů; zkresleného, neuspořádaného nebo chybného přenosu
dat; neodeslání nebo nepřijetí přenosů elektronické pošty; ztracených, zpožděných,
oddálených nebo zadržených přenosů elektronické pošty; úplné nebo částečné
nepřístupnosti stránky soutěže z jakéhokoli důvodu; přetížení internetové sítě nebo
stránky soutěže; neoprávněného zásahu člověka nebo jiného zásahu do průběhu
soutěže, mimo jiné včetně neoprávněné manipulace, neoprávněného přístupu, krádeže,
viru, softwarových chyb a červů; nebo zničení kteréhokoli aspektu soutěže nebo ztráty,
chybného výpočtu, chybného směrování, nepřístupnosti nebo nedostupnosti emailového účtu používaného v souvislosti se soutěží.
m. Používání internetové stránky soutěže je na vlastní riziko uživatele. Sponzoři soutěže
nenesou odpovědnost za osobní újmu, majetkovou újmu nebo ztráty jakéhokoli druhu
případně utrpěné na počítačovém zařízení v důsledku účasti v soutěži, používání
internetové stránky soutěže nebo stahování informací z internetové stránky soutěže.
Svou účastí v soutěži soutěžící zprošťuje sponzory soutěže veškerých nároků vzniklých
přímo či nepřímo v důsledku nebo v souvislosti s účastí daného soutěžícího v soutěži.
n. Sponzoři soutěže nenesou odpovědnost v případě, že bude jakákoli část soutěže zrušena
nebo zpožděna z důvodu povětrnostních podmínek, požáru, stávky, válečných aktů či
terorismu nebo z jiného důvodu.

