
Pravidla soutěže: 

 

 Soutěž je veřejná, neanonymní. 

 

 Je určena pro všechny fanoušky bez omezení věku. 

 

 Své soutěžní fotografie můžete zasílat od 1. 3. do 10. 6. 2015 na email 

info@sportovniligazs.cz 

 

 Každá soutěžní fotografie musí obsahovat datum pořízení, popis akce (např. okresní kolo 

SLZŠ v basketbalu, místo konání…) a jméno a emailovou adresu autora fotografie. 

K fotografii můžete přidat i nějaký vtipný popisek. 

 

 Fotografii může do soutěže zaslat pouze skutečný autor fotografie, který musí být na 

vyžádání schopen zaslat její originál. 

 

 Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jednu fotografii z každého sportu, ve 

kterém se v rámci II. ročníku Sportovní ligy ZŠ soutěží tj. atletika, minifotbal, basketbal, 

florbal, volejbal nebo házená. Tj. každý soutěžící může představit až 6 fotografií. 

 

 Vyhlašují se dvě ceny - Cena odborné komise a Cena za nejoblíbenější fotografii 

Facebooku, kterou vyhrává fotografie s nejvíce „lajky“. 

 

 Výherci získají profesionální fotoaparát značky Nikon. 

 

 Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného 

soutěžícího. Tento email musí být platným emailem. Výherci soutěže jsou povinni potvrdit 

zpět vyrozumění o výhře a informaci o jejím převzetí. Pokud se nepodaří kontaktovat 

soutěžícího, resp. nedojde ke zpětnému potvrzení výhry, bude výherce ze soutěže 

vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí. 

 

 Vyhlášení výsledků proběhne 27. 6. 2016 na Facebooku a na stránkách 

www.sportovniligazs.cz 

 

 Soutěžící dává svou účastí v soutěži (tj. zasláním fotografie) souhlas s bezplatným užitím 

jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly, tj. zejména k jejich vystavení 

na stránkách www.sportovniligazs.cz a k prezentaci této soutěže a 

stránek www.sportovniligazs.cz na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, 

bez omezení území, času a množství (např. časopis Do TOHO!). 

 

 Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a 

zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito 

pravidly, vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. 

 

 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či 

zcela bez náhrady zrušit. 

 

 Organizátorem soutěže je společnost IMA Production s.r.o., se sídlem Pod Hájkem 1,  

180 00 Praha 8, IČ: 25736990 a DIČ: CZ25736990 
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 Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění. 

 

 Ve sporných případech si IMA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 

 

 V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s 

vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 

 

 

 

 


