
 

 

1. 8. 2016, Praha 

 

Soutěžní podmínky soutěže „Pohodové léto se dřevem, moje prázdniny s 
příběhem!“ 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Pohodové léto se dřevem, moje 
prázdniny s příběhem! (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních bannerech je třeba 
vykládat v souladu s tímto dokumentem. 

Pořadatelem soutěže je: 
Nadace dřevo pro život 
se sídlem: U Uranie 18, 170 00 Praha 7 
IČ: 273 63 589 
DIČ: CZ 273 63 589 
v NR u Městského soudu v Praze oddíl N, vložka 564 
 
I. Termín a místo konání soutěže 
1. Soutěž probíhá v termínu od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) výhradně 
prostřednictvím facebookové stránky Dřevěná stavba roku na adrese 
www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku (dále jen „facebooková stránka DSR“). 
 
II. Soutěžící 

1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, jež je fanouškem facebookové stránky DSR, má 
doručovací adresu na území České republiky a splní podmínky soutěže. 

2. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže jenom jednou. 
3. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas se soutěžními podmínkami a zavazuje se je 

bezvýhradně dodržovat. 
 

III. Soutěžní hřiště 
Mapa hřišť, na nichž je možné pořídit soutěžní fotografie: 
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Zelené šipky: Dřevěná hřiště ankety Dřevěná stavba roku 2015: 

1. Přírodní areál Višňovka, Chýně 
2. Dětské hřiště U Vodárny, Praha 2 
3.   Dětské hřiště v Nedrahovicích, Nedrahovice 
4.   Dětské hřiště Ledčice, Ledčice 
5.   Lanové hřiště U Rotundy, ZOO Dvůr Králové nad Labem 
6.   Hrad UKO, Bedřichov 
7.    Rezervace BORORO, ZOO Praha 

Růžové šipky: Malá dřevěná hřiště ankety Dřevěná stavba roku 2016: 

1.   Odpočinkový prostor u Kuželny Rosice, Rosice 
2.   DDH „Děti, pojďte si hrát“, Opava – Malé Hoštice 
3.   Herní koutek „U farmáře“, ZOO Jihlava 
4.   Hřiště v ZOO PARKU Vyškov, Vyškov 
5.   Seniorpark Újezd nad Lesy, Újezd nad Lesy 
6.    Horebečství – lokalita u fotbalového hřiště Karolinka, Karolinka 

Modré šipky: Velká dřevěná hřiště ankety Dřevěná stavba roku 2016: 

1.   Mezní Louka, Hřensko 
2.   Replika hradu Trosky v přírodním zábavním dětském areálu Šťastná země, Turnov 
3.   Hřiště Lví Safari, ZOO Dvůr Králové nad Labem 
4.   Rodinný ráj – v Oticích si hraj, Otice 
5.   Rákosníčkovo hřiště, Praha 9 – Horní Počernice 
6.   Rákosníčkovo hřiště, Rychnov nad Kněžnou 
7.   Rákosníčkovo hřiště, Svitavy 
8.   Mokřad v ZOO Ostrava, Ostrava 
9.   Hřiště Mateřské školy Kamarád na ulici Frenštátská, Příbor 
10.  Zahradní hřiště, Cerhenice 

 
IV. Průběh soutěže 

1.    Do soutěže se soutěžící zapojí tak, že lajkuje facebokovou stránku Dřevěné stavby roku a v době 
konání soutěže pošle právě jednu soutěžní fotografii splňující níže uvedené parametry na e-mail 
hriste@drevoprozivot.cz, nebo jako soukromou zprávu facebookové stránce DSR. Pokud bude 
fotografie odpovídat požadovaným parametrům, bude v nejbližším možném termínu publikována 
na facebookové stránce DSR v soutěžním albu „Pohodové léto se dřevem, moje prázdniny s 
příběhem!”. 

2.  Parametry pro zařazení fotografie do soutěže: 
a.  Fotografie byla pořízena na soutěžním hřišti ze seznamu uvedeného výše. Fotografie toto 

hřiště alespoň částečně zobrazuje. Fotografie může zobrazovat i jiné objekty, osoby nebo 
zvířata. 

b.  U fotografie jsou uvedeny kontaktní údaje na soutěžícího (jméno, příjmení, e-mail) a jméno 
soutěžního hřiště, na kterém byla fotografie pořízena. 

c.   Fotografie byla zaslána v běžném grafickém formátu JPG, nebo PNG. 
d.  Fotografie byla pořadateli zaslána v době konání soutěže. 

 
V. Výběr vítězů 

1. Tři soutěžící, jejichž fotografie budou mít k půlnoci 31. 8. 2016 nejvíce označení „To se mi líbí“, se 
stanou finalisty soutěže. 

2. Porota z řad pořadatele ohodnotí soutěžní fotografie těchto tří finalistů. Hodnotícím kritériem bude 
naplnění tématu soutěže “Pohodové léto se dřevem, moje prázdniny s příběhem”. Tímto způsobem 
bude určeno pořadí finalistů. 

 
 

http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-2015/1-prirodni-areal-visnovka
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-2015/2-detske-hriste-u-vodarny
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http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-2015/6-lanove-hriste-u-rotundy
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-2015/7-hrad-uko
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-2015/8-rezervace-bororo
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-mala-2016/odpocinkovy_prostor_u_kuzelny_rosice
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-mala-2016/ddh_%22deti,_pojdte_si_hrat%22
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-mala-2016/herni_koutek_u_farmare
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-mala-2016/hriste_v_zoo_parku_vyskov
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-mala-2016/seniorpark__ujezd_nad_lesy
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-mala-2016/revitalizace_casti_mesta_karolinka__horebecvi_%E2%80%93_lokalika_u_fotbaloveho_hriste
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-velka-2016/mezni_louka
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-velka-2016/replika_hradu_trosky_v_prirodnim_zabavnim_detskem_arealu_stastna_zeme
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-velka-2016/hriste_lvi_safari
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-velka-2016/rodinny_raj-v_oticich_si_hraj!
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-velka-2016/rakosnickovo_hriste_praha_9_-_horni_pocernice
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-velka-2016/rakosnickovo_hriste_rychnov_nad_kneznou
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-velka-2016/rakosnickovo_hriste_svitavy
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-velka-2016/mokrad_v_zoo_ostrava
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-velka-2016/hriste_materske_skoly_kamarad_na_ulici_frenstatska_
http://www.drevoprozivot.cz/galerie/drevena-hriste-velka-2016/zahradni_hriste
http://www.facebook.com/DrevenaStavbaRoku
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a. Finalista na 1. místě získá poukaz na dřevěné hračky v hodnotě 1 000 Kč dle svého výběru 

z e-shopu www.drevene-hracky.cz. 
b. Finalista na 2. místě získá poukaz na dřevěné hračky v hodnotě 400 Kč dle svého výběru z 

e-shopu www.drevene-hracky.cz. 
c. Finalista na 3. místě získá poukaz na dřevěné hračky v hodnotě 200 Kč dle svého výběru z 

e-shopu www.drevene-hracky.cz. 
3. Rozdělení výher mezi tři finalisty bude oznámeno na facebokové stránce DSR dne 5. 9. 2016.  
4. Poukazy budou zaslány finalistům na jejich e-mail. 

 
VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy 

1. Účastí v soutěži dává každý soutěžící pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu zejména jméno, e-mail za účelem předání ceny, a za účelem realizace 
dalších marketingových akcí pořadatele, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýzám, organizování 
dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb, a to po dobu pěti let. Účastník bere na vědomí, že má 
práva dle ust. § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že 
svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adresu pořadatele odvolat, má právo přístupu k 
osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů 
a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek 
vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže 
zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování 
údajů k marketingovým účelům.“ 

2. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, 
příjmení, město a soutěžní fotografii v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních 
materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány 
výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení 
soutěže. 

 
VII. Závěrečná ustanovení 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se 
této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či 
upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v 
podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na webové adrese 
www.DrevoProZivot.cz. 

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit 
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. 

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v 
soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které se nepodařilo v rámci soutěže přidělit 
konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez 
dalšího pořadateli soutěže. 

4. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí 
v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 

5. Společnost Facebook není pořadatelem ani sponzorem soutěže a nenese za její obsah žádnou 
odpovědnost. 
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