
Úplné znění pravidel fotosoutěže

„Nahraj svou fotku se 4 drinky Asterix & Obelix při sportovním výkonu a získej DÁREK“

1. X-Life, s.r.o. se sídlem Plzeňská 216, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 27132170 (dále jen „pořadatel“), 
pořádá v období od 19. 5. 2014 do rozdání zásob DÁRKŮ fotosoutěž „Nahraj svou fotku se 4 
drinky Asterix & Obelix při sportovním výkonu a získej DÁREK“ (dále jen „fotosoutěž“).

2. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18let s trvalým pobytem na území České 
republiky, která fotografii pořídila nebo k nim má autorská práva a která splní níže uvedené 
podmínky účasti v fotosoutěži:

a. vyplní pravdivě registrační formulář uvedený na stránkách www.kidspowerdrink.cz a vloží 
fotografii do on-line fotogalerie na stránkách www.kidspowerdrink.cz,

b. na vložené fotografii musí být jasně viditelný obličej soutěžícího nebo člena rodiny soutěžícího, 
dále minimálně čtyři drinky Asterix & Obelix, tzn. minimálně jakékoliv čtyři libovolné kombinace 
nápojů:

Asterix Kids Drink Original – 250 ml,

 Obelix Kids Drink Original – 250 ml,

3. Každý soutěžící může zaslat do soutěže pouze jednu fotografii.

4. Požadavky nezbytné pro zařazení soutěžní fotografie do fotosoutěže:

a. fotografie musí být soutěžícím nahrávány v nejvyšší možné kvalitě, maximálně však o velikosti 
do 5 MB, ve formátu JPG, JPEG, GIF, PNG,

b. fotografie musí být v kvalitě umožňující její reprodukci,

c. u fotografie musí být řádně vypořádána autorská práva třetích osob,

d. fotografie nesmí být fotomontáží, koláží ani nesmí být jinak elektronicky měněny,

e. fotografie nesmí být v rozporu s dobrými mravy, právním předpisem nebo těmito pravidly 
fotosoutěže,

f. fotografie nesmí poškozovat pořadatele či jeho obchodní partnery,

g. fotografie po nahrání soutěžícím na web podléhají schválení organizátora soutěže a budou 
uveřejněny v internetové galerii fotografií nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne, kdy je soutěžící 
nahrál. Organizátor má právo ze soutěže vyřadit veškeré nevyhovující fotografie (dle odstavce 4 - 
bodů a., b., c., d., e., f.)

5. Výhry, určení výherců

V této fotosoutěži se vyhrává DÁREK, který je aktuálně vždy uveden na webu 
www.kidspowerdrink.cz. Dárky se mohou měnit.

Vyhrává každý soutěžící, který splní veškeré podmínky a požadavky uvedené v odstavcích 2 a 4. 
Každý soutěžící může vyhrát pouze 1ks aktuálního dárku.

6. Předání výhry

http://www.kidspowerdrink.cz/


Výhry se rozesílají Českou poštou nejdéle do 3 týdnů od schválení nahrané fotografie.

Nárok na výhru zaniká nezařazením fotografie do soutěže, dále uvedením neúplné adresy 
výhercem nebo v případě, kdy výherce uvedenou adresu nepoužívá.

7. Prohlášení soutěžících

Zasláním fotografie současně poskytuje účastník pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, 
příjmení a místa bydliště v souvislosti s prezentací této reklamní kampaně v médiích a reklamních 
materiálech pořadatele po dobu 1 roku od skončení soutěže. Soutěžící svou účastí ve fotosoutěži 
vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti X-Life, s.r.o. jako 
pořadateli se sídlem Plzeňská 216, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 27132170, pro marketingové účely, tj. 
nabízení obchodu a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných 
aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle 
zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání souhlasu a za účelem vyhodnocení soutěže a 
předání výher. Pořadatel shromažďuje osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů a v souladu s ostatními právními předpisy České republiky upravujícími 
nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 
§ 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas 
může kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů a jejich likvidaci.

Soutěžící svou účastí ve fotosoutěži vyjadřují souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazují 
se je dodržovat. Zasláním fotografie soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslané fotografie, 
případně že má všechna práva fotografii užít a použitím fotografie společností X-Life, s.r.o. 
nebudou poškozena práva třetích osob. Soutěžící účastí v soutěži uzavírá s X-Life, s.r.o. licenční 
smlouvu v souladu s autorským zákonem a poskytuje společnosti X-Life, s.r.o. jako nabyvateli 
nevýhradní oprávnění fotografie zaslané do fotosoutěže užít ke všem způsobům užití podle § 12 
autorského zákona (dále jen „licence“). Licence se poskytuje bezúplatně. Licence se poskytuje 
jako neomezená, a to jak územně, časově, tak i množstevně. Nabyvatel je oprávněn licenci 
nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zaslání fotografie do soutěže.

8. Závěrečná ustanovení

Z marketingové soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci X-Life, s.r.o., všech spolupracujících agentur 
a osoby jim blízké (§ 116 občanského zákoníku). V případě, že se některá z těchto osob zúčastní 
soutěže, bude vyloučena. Výhra v soutěži nebude předána ani v případě, kdy organizátor zjistí 
porušení pravidel soutěže soutěžícím.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 19. 5. 2014

V Praze 16. 5. 2014


