
HERNÍ ŘÁD 
web soutěže „Nejlepší styling růžového trička“ 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
1. Organizátorem webové soutěže „Nejlepší styling růžového trička“ (dále jen „Soutěž“) je 

společnost FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, 
IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
16778, provozovatel televizního programu Prima love či dalších televizních programů (dále jen 
„Organizátor“). Spolupořadatelem soutěže odpovědným za zajištění a předání výhry jako i 
daňového vypořádání výhry je společnost AVON Cosmetics, spol. s r.o. se sídlem Praha 7, Na 
Maninách č.p. 876 č.or. 7, PSČ 170 00, IČ 00571989, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 998 (dále jen „Spolupořadatel).  

2. Soutěž probíhá od 21. 5. 2012 do 27. 6. 2012 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Soutěž probíhá 
ve dvou kolech, přičemž první kolo Soutěže trvá od pondělí 21.5. 2012 od 15:00 (tj. od okamžiku 
publikování soutěže na www.prima-love.cz) do neděle 17. 6. 2012 do 23:59 (tj. ukončení doby pro 
zasílání soutěžních příspěvků). Diváci mají možnost posílat fotografie (dále jen „Soutěžní 
příspěvky“) pomocí soutěžního formuláře na webu www.prima-love.cz po dobu trvání prvního 
kola soutěže. Druhé kolo Soutěže trvá od čtvrtka 21. 6. 2012 od 9:00 do neděle 29. 6. 2012 do 
23:59. 

3. Pro účely pořádání Soutěže vydává Organizátor tento Herní řád. 
 

II. 
Soutěžící 

1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje současně následující podmínky: 
a) dovršila 18 let věku,  
b) je občanem České republiky anebo občanem členského státu Evropské unie s trvalým pobytem 
na území České republiky 
(dále jen „divák“).  

2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně 
právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi a dále osoby ve vztahu k některé výše 
uvedené osobě blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.  

3. Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím je omezen na zaslání jednoho Soutěžního příspěvku. 
4. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že bude určen jako 

Výherce, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Organizátora je povinen již předanou Výhru 
vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Organizátora Výherci plněním bez právního 
titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho 
vyplývajícími z příslušných právních předpisů. 

5. Předpokladem účasti v Soutěži je souhlas Soutěžícího se Svolením k užití fotografií, které tvoří 
přílohu č. 2 tohoto herního řádu. Předpokladem účasti v soutěži je dále svolení Soutěžícího s 
užitím záznamu, který může být vytvořen při předání výhry, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 
3 tohoto herního řádu. 

6. Soutěžící jsou povinni zajistit souhlas všech dotčených osob v souvislosti se Soutěžním 
příspěvkem a dále vypořádat práva těchto osob, nejméně v rozsahu uvedeném ve Svolení, které je 
přílohou tohoto herního řádu. V případě porušení tohoto závazku se Soutěžící zavazuje uhradit 
škodu, která porušením vznikne. 

 
III. 

Soutěž – herní systém 
1. Soutěž zajišťuje Organizátor, který odpovídá za její řádný průběh.  
2. Soutěžní příspěvky lze zasílat výhradně soutěžním formulářem na www.prima-love.cz 
3. Odesláním Soutěžního příspěvku dle odst. 2 tohoto článku se divák stává Soutěžícím v Soutěži. 
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4. Soutěžní příspěvky budou umístěny a uchovány na www.iprima.cz a www.prima-love.cz a na 
všech případných subdoménách. Soutěžní příspěvky mohou být rovněž odvysílány v televizním 
vysílání na programu provozovaném Organizátorem. 

5. Podmínky soutěžních příspěvků 
a. 1 fotografie, na které budou soutěžící oblečeni v tričku Avon Pochod 2012 

upraveného dle vlastního stylingu,  
b. Minimální rozměr fotografie – minimální šířka 1000 pixelů 
c. Maximální datová velikost fotografie – 1MB 

6. Ve webovém formuláři ještě Soutěžící do vyhrazených kolonek vyplní své jméno a příjmení, 
vlastní mobilní telefonní číslo a svou e-mailovou adresu. Webový formulář je třeba zaslat v Době 
trvání prvního kola Soutěže, jinak Soutěžní příspěvek není platný. 

7. Organizátor sestaví porotu, která od 18. 6. 2012 do 20. 6. 2012 vyhodnotí všechny platné 
Soutěžní příspěvky zaslané v prvním kole Soutěže a vybere z nich 10 nejlepších příspěvků (dále 
jen „Top 10“). V druhém kole budou Soutěžní příspěvky, které se dostanou do Top 10, od 21. 6. 
2012 do 29. 6. 2010 umístěny na www.prima-love.cz a současně s tím se spustí možnost 
hlasování uživatelů webu pro jednotlivé Soutěžní příspěvky (dále jen „Hlasování“).  

8. Organizátor si vyhrazuje právo neuveřejnit nevhodné, pohoršující a nesouvisející „Soutěžní 
příspěvky.“ 

9. Organizátor zpracuje výsledky Hlasování v době od 30. 6. 2012 do 3. 7. 2012 a zveřejní pořadí 
Soutěžních příspěvků. Vyhlášení Hlasování na webových stránkách www.prima-love.cz proběhne 
4. 7. 2012. 

10. Organizátor odpovídá za to, že nikdo kromě poroty nebude moci ovlivnit sestavení seznamu Top 
10. 

11. Každý hlasující je oprávněn zúčastnit se Hlasování pouze jedenkrát. 
 
 

IV. 
Výhry 

1. Organizátor soutěže vyhodnotí všechny platné webové formuláře zaslané v prvním kole a vybere 
z nich platné Soutěžní příspěvky, podle čl. III. odst. 5. a z těchto Soutěžních příspěvků sestaví 
jejich pořadí podle pořadí jejich doručení. V tomto pořadí označí výherní Soutěžní příspěvky. 
Výherní Soutěžní příspěvky jsou ty, které se nachází v pořadí mezi platnými Soutěžními 
příspěvky na 7., 14., 21., 28., 35., 42., 49., 56., 63., 70., 77., 84., 91., 98., 105., 112. a 119. místě. 
 Výherce v prvním kole získá od spolupořadatele 1 x balíček kosmetiky zn. Avon "Třešňový 
květ" v hodnotě 500,- Kč (sada Naturals s třešňovým květem, Osvěžující tělový sprej, sprchový 
gel, tělové mléko, šampon) Organizátor kontaktuje Výherce na emailu, příp. telefonu, který uvedl 
při registraci v soutěži. Organizátor tímto emailem, příp. telefonátem s Výhercem dohodne způsob 
vyplnění a doručení prohlášení Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, 
adresu trvalého pobytu, prohlášení, že splňuje podmínky příslušné Soutěže podle tohoto Herního 
řádu a podmínky pro realizaci Výhry (dále jen „Prohlášení“). 

2. V případě, že Soutěžní příspěvek Soutěžícího, který se nachází v pořadí mezi platnými 
Soutěžními příspěvky byl zaslán osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku 
II. tohoto Herního řádu, bude stanoven výherce jako Soutěžící další v pořadí.  

3. Výherci v druhém kole – tj. ti, jejichž Soutěžní příspěvky se umístili na prvních třech místech v 
Hlasování získají od spolupořadatele 1 x balíček kosmetiky zn. Avon "Vůně Eternal Magic 
Enchanted a dekorativní kosmetika" v hodnotě 2000,- Kč (Eternal Magic Enchanted EDT - 
Řasenka SuperShock Max - Lesk SuperShock - Tekuté oční stíny SuperShock - Dlouhotrvající 
makeup SPF 12 - Růž na tvář - Tužka na oči) K předání výhry dojde poštou nebo osobním předání 
v sídle Organizátora v ulici na Žertvách 24/132, Praha 8.  

4. V případě, že Soutěžní příspěvek Soutěžícího, který se umístí na prvním až třetím místě v rámci 
Hlasování, byl zaslán osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto 
Herního řádu, bude stanoven výherce jako Soutěžící s dalším nejvyšším počtem hlasů. Stejný 
postup se opakuje v případě, že takto stanovený Soutěžní příspěvek opět nebude splňovat 
podmínky Soutěže. Pokud Výherce nedodá Organizátorovi Prohlášení obsahující všechny 
náležitosti, není Organizátor povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. V případě 

http://www.iprima.cz/�
http://www.prima-love.cz/�
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nedodání Prohlášení Výhercem do 5 dnů po doručení formuláře Prohlášení Výherci příslušného 
kola Soutěže nárok na výhru zaniká. V takovém případě je Organizátor oprávněn postupovat 
stejně jako v případě popsaném v první větě tohoto odstavce. Stejně může Organizátor postupovat 
i v případě, kdy na emailu, který byl Soutěžícím uveden, Výherce nereaguje do 10ti dnů od 
odeslání emailu Organizátorem. 

5. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel, který 
je povinen toto vypořádání doložit Pořadateli a to do 10 dní od takového vypořádání. 

6. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou 
účastí v Soutěži.  

7. Organizátor zajistí předání výhry. 
8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Soutěžní 

příspěvky, není Organizátor povinen poskytovat nikomu Výhru. 
 
 

V. 
 Společná ustanovení  

1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Organizátor na tuto okolnost 
vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení Výherce provádí mezi Soutěžními 
příspěvky došlými Organizátorovi předtím, než došlo k přerušení Soutěže. 

2. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit Soutěžní příspěvek zejm. v případě pochybností o 
vypořádání práv dle čl. II. odst. 6 anebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele. 

3. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze 
písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Organizátorovi. 
Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná 
skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude 
přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise, složená z právníka, ředitele marketingu a pracovníka 
marketingu Organizátora. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či 
opatření učiněná v rámci Soutěže správná. 

4. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od doručení. Pokud komise dojde 
k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem 
Organizátora o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající 
hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění v jednom Soutěžním kole, přičemž hodnota Výhry 
je určena běžnými cenami poskytovatele Výhry. 

5. Rozhodnutí komise je konečné. 
 
 

VI. 
Změny Herního řádu 

1. Organizátor si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení 
změny na webových stránkách Organizátora, pokud Organizátor neurčí pozdější datum.  

  
 

VII. 
Ochrana osobních údajů 

 
1. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů, které 

Organizátorovi případně sdělí pro účely organizace Soutěže, zejména předání výhry, podle 
příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže a zejména 
pak kontaktování Výherce Organizátorem, a to po Dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím 
skončení. 

2. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Organizátor povinen tuto 
informaci bez zbytečného odkladu předat. Organizátor má právo za poskytnutí informace 
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
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3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, 
které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se 
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) 
požádat Organizátora o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav. 
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Organizátor odstraní neprodleně závadný stav. 
Nevyhoví-li Organizátor žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Organizátorovi. 
5. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu příslušnými zástupci FTV Prima, 

spol. s r. o. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Organizátora – www.prima-love od 
17. 5. 2012 do 20. 7. 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prima-love/�
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I. příloha: 
 

Prohlášení výherce o splnění podmínek webové soutěže „Nejlepší styling růžového trička“ 

 
 
         FTV Prima, spol. s r.o. 

         Na Žertvách 24/132 

         180 00  PRAHA 8 

         IČ: 48115908 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ VÝHERCE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK WEBOVÉ SOUTĚŽE „Nejlepší styling 

růžového trička“ 

 

 

Prohlašuji, že nejsem v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném 

vztahu k FTV Prima, spol. s r.o., ani nejsem osoba ve vztahu k  výše uvedené osobě blízká ve smyslu 

§ 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
V                                           dne 
 
 
Podpis 
 
 
 
Jméno, Příjmení:  
 
 
Datum narození:  

 
 
Adresa trvalého bydliště / trvalého pobytu v ČR:  
 
 
 
Státní občanství:  
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II. příloha: 
 

FTV Prima, spol. s r.o. 
Na Žertvách 24/132 

180 00 Praha 8 
IČ: 48115908 

 

 
SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIE 

 
 
Jméno a příjmení:       
rodné číslo:       
adresa:       
dále jen „účinkující“) 
 
udílí tímto v souladu s § 12 občanského zákoníku společnosti FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 
8, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ: 48115908, DIČ: CZ48115908 (dále jen „FTV“) bezúplatně 
s v o l e n í : 
 
K časově a teritoriálně neomezenému použití fotografie nebo její libovolné části následujícími 
způsoby:  
a) k vytvoření audiovizuálního díla – pořadu, 
b) ke sdělování veřejnosti vysíláním všemi technologickými postupy, a to libovolně často, 
c) k pořízení libovolného množství zvukových a zvukově obrazových rozmnoženin 

audiovizuálního díla jakoukoli technologií a v libovolném formátu včetně práva užít fotografie 
a záběry z audiovizuálního díla na přebalu nosičů těchto rozmnoženin, k jejich výměně a šíření 
formou prodeje, pronájmu a půjčování, filmovou distribucí, veřejným předváděním 
komerčním i nekomerčním způsobem, pro účely propagace, 

d) ke zhotovení jazykových verzí audiovizuálního díla dabováním nebo titulkováním, 
e) k vytvoření dalšího audiovizuálního díla (např. upoutávek k pořadu, střihových pořadů) a k 

jeho užití v rozsahu stanoveném v tomto odstavci, 
f) k účelům propagace audiovizuálního díla, FTV včetně použití jména a fotografií či 

obrazového snímku účinkujícího pro tyto propagační účely, a to všemi způsoby, např. v 
propagačních materiálech, ve sdělovacích prostředcích, periodických publikacích, v teletextu, 
v síti internet, 

g) k pořízení rozmnoženin včetně použití jména a fotografie či obrazového snímku účinkujícího a 
k jejich rozšiřování libovolným způsobem,  

h) k zařazení do počítačové databáze a ke zpřístupnění této databáze libovolně často, 
i) merchandising (užití fotografie či obrazu nebo textu z audiovizuálního díla zobrazením na 

předmětech užitné hodnoty a jejich šíření komerčním i nekomerčním způsobem). 
 
V Praze dne       
 

..................................................................... 
soutěžící 
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III. příloha: 
SVOLENÍ K UŽITÍ ZÁZNAMU 

 
 
Jméno a příjmení:       
Rodné číslo:       
Adresa:       
(dále jen „výherce“) 
 
udílí tímto v souladu s § 12 občanského zákoníku společnosti FTV Prima, spol. s r.o., se 
sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ: 48115908, DIČ: CZ48115908 (dále jen 
„FTV“) bezúplatně s v o l e n í :  
 
1. K pořízení zvukového, obrazového či zvukově obrazového záznamu jeho účasti (dále jen 
„záznam“) na     , v      , dne       
 
2. K časově a teritoriálně neomezenému použití záznamu nebo jeho libovolné části 
následujícími způsoby:  
a) k vytvoření audiovizuálního díla, 
b) ke sdělování veřejnosti vysíláním všemi technologickými postupy, a to libovolně 

často, 
c) k pořízení libovolného množství zvukových a zvukově obrazových rozmnoženin 

audiovizuálního díla jakoukoli technologií a v libovolném formátu včetně práva užít 
fotografie a záběry z audiovizuálního díla na přebalu nosičů těchto rozmnoženin, k 
jejich výměně a šíření formou prodeje, pronájmu a půjčování, filmovou distribucí, 
veřejným předváděním komerčním i nekomerčním způsobem, pro účely propagace, 

d) ke zhotovení jazykových verzí audiovizuálního díla dabováním nebo titulkováním, 
e) k vytvoření dalšího audiovizuálního díla (např. upoutávek k pořadu, střihových 

pořadů) a k jeho užití v rozsahu stanoveném v tomto odstavci, 
f) k účelům propagace audiovizuálního díla, FTV či jeho účastníků včetně použití jména 

a fotografií či obrazového snímku výherce pro tyto propagační účely, a to všemi 
způsoby, např. v propagačních materiálech, ve sdělovacích prostředcích, periodických 
publikacích, v teletextu, v síti Internet, 

g) k pořízení rozmnoženin včetně použití jména a fotografie či obrazového snímku 
výherce a k jejich rozšiřování libovolným způsobem,  

h) k zařazení do počítačové databáze a ke zpřístupnění této databáze libovolně často, 
i) merchandising (užití fotografie či obrazu nebo textu z audiovizuálního díla 

zobrazením na předmětech užitné hodnoty a jejich šíření komerčním i nekomerčním 
způsobem). 

 
V Praze dne        
 
 
 
 
                                                                                ..................................................................... 
                                                                                                        výherce 
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