Pravidla
Pravidla soutěže EasyKids - Se slonem k vodě
(dále jen „pravidla“)
Soutěž EasyKids - Se slonem k vodě (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 12.
2. 2018 do 31. 5. 2018 v mobilní aplikace EasyKids v2.0. Soutěží se prostřednictvím
uživatelského účtu a to nahráváním digitálních fotografií k jednotlivým lokalitám “Dětská
hřiště a parky, Kavárny, Cukrárny, atd.”. Pro účast v soutěži je rozhodující, aby uživatel
nahrál minimálně dvě fotografie ke dvěma odlišným lokalitám v termínu soutěže.
Organizátorem, provozovatelem soutěže je společnost Sievert Consulting s.r.o.,
IČ 036 75 955, se sídlem P.Jilemnického 373/2, Čelákovice, 250 88 (dále jen
„Provozovatel“).
Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle minimálně 2 fotografie v souladu
s těmito pravidly. Každá fotografie smí být v soutěži zařazena pouze jednou a každý
uživatel musí mít svůj profil. Maximální počet zaslaných fotografií není omezen.
Odesláním první fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly.
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice starší
18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.
Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:
1. je autorem přihlášených fotografií, nebo že má s autorem vypořádána autorská
práva a že tyto fotografie jsou původní;
2. disponuje veškerými právy k těmto fotografiím;
3. má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny,
včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto
pravidel;
4. užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani
ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z
případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli;
Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově
neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního
omezení, a to zejména formou uveřejnění v internetových mediích Provozovatele a na

jím pořádaných akcích, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele
či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.
Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:
1. neodpovídají zadanému tématu soutěže;
2. obsahují prvky násilí, pornografické prvky či jsou jinak v rozporu s dobrými
mravy;
3. by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a
internetových médií vydávaných Provozovatelem;
4. u které byl zjištěn podvod či nedodržení jiných podmínek soutěže;
5. zobrazují lokality špatně viditelné a takové, které nelze jasně identifikovat.
O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje
Provozovatel.
Systém soutěže a přihlašování fotografií
Soutěž probíhá v aplikace EasyKids v2.0, nahráním min. 2 fotografií k dvěma
odlišným lokalitám “seznam aktuálních lokalit je k dispozici na stránkách
www.easy-kids.cz “. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka
zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen vlastní uživatelský účet. Do finále postupují všichni
uživatelé splňující výše uvedenou podmínku. Finálové ceny obdrží 3 soutěžící, kteří
budou náhodně vylosováni ze všech zúčastněných uživatelských účtů.
Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do mobilní aplikace EasyKids
v2.0, která je dostupná pro mobilní operační systém Android. U registrace uživatele je
účastník soutěže povinen uvést e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že
veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.
Limity soutěže:
K uznání platnosti soutěže jsou dva hlavní limity. Během konání soutěže se
účastní minimálně 100 uživatelských účtů, kteří nahrají v celkovém součtu min. přes
1000 soutěžních fotografiích.
Příklady:
100 uživatelů nahraje vždy po 10 fotkách
… soutěž je platná, bylo nahráno 1000 fotek, 100 uživateli
500 uživatelů nahraje vždy po 2 fotkách
… soutěž je platná, bylo nahráno 1000 fotek, 500 uživateli
50 uživatelů nahraje 10 fotek a 250 uživatelů nahraje 2 fotky
… soutěž je platná, bylo nahráno 1000 fotek, 300 uživateli

75 uživatelů nahraje 5 fotek a 25 uživatelů 2 fotky
… soutěž neplatí, bylo nahráno pouze 425 fotek, 100 uživateli
Pokud nedojde v termínu soutěže ke splnění výše uvedených limitů,
Provozovatel si vyhrazuje právo soutež zrušit, eventuálně dle aktuálního stavu
prodloužit dobu konání soutěže na nezbytně dlouhou dobu k jejímu úspěšnému
dokončení. O všech případných změnách bude Provozovatel své účastníky infromovat
na svých webových stránkách nebo facebook skupině https://www.facebook.com/EasyKids.cz/.
Harmonogram soutěže:
Přihlašování: 12. 2. 2018 8:00 - 31. 5. 2018
Vyhodnocení: do 7. 6. 2018
Ceny:
Tři soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a budou vylosováni, získají
tyto ceny:
1. místo - rodinnou celodenní permanentku do aquaparku Tropica Islands v
Německu (2 dospělí až 4 děti 6 - 14let)
2. místo - rodinnou celodenní permanentku do Aquapalace Praha (2 dospělí + 2
děti do 150 cm)
3. místo - rodinnou celodenní permanentku do aquaparku Centrum Babylon Liberec
(2 dospělí + 2 děti do 140 cm)

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení
Výherci soutěže budou informováni e-mailem. Ke kontaktování budou použity údaje
zadané účastníkem soutěže při registraci do aplikace EasyKids.
Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být
do sedmi dnů ode dne ukončení soutěže informováni dle předchozí věty. Pokud se
Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 7 dnů ode dne
ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za
dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x
kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.
Uživatelská jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových
stránkách easykids.cz do 7. 6. 2018. Konkrétní datum a způsob předání výher bude

výhercům zaslán e-mailem do 14. 6. 2018. Pokud výherce neposkytne adresu k
doručení výhry do 30 dnů od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch
Provozovatele. Výherci mají povinnost poskytnout redakci součinnost pro potřeby
pořízení článků a fotografií týkající se soutěže. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta
tak bude zaslána zpět Provozovateli (tedy nebude doručena), propadá výhra ve
prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel
soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru
vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou
závadou a zásahem vyšší moci.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato
pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.
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