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Pravidla soutěže: „Moje vize pro Evropu? Tohle chci změnit!“ 

1. Soutěž je určena mladým lidem ve věku 18-30 let, kteří aktivně ovládají český 

i anglický jazyk. 

2. Video nesmí: 

a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky; 

b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými 

mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by 

snižovala lidskou důstojnost; 

c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; 

d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; 

e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému 

jednání; 

f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména 

práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k 

průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu 

a jiná práva k duševnímu vlastnictví; 

g) obsahovat skrytou reklamu; 

h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele. 

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, 

náleží výhradně pořadateli. 

3. Soutěžící se zavazuje nahrát pouze soutěžní video, jehož je autorem nebo ke 

kterým má od autora a všech osob na videu zobrazených souhlas s užitím v 

rámci této soutěže v potřebném rozsahu.  

4. Odevzdaná esej musí být originálním a autentickým výtvorem autora. 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže takové příspěvky, které 

úmyslně kopírují cizí text či dílo a vydávají ho za vlastní. 

5. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit jako jednotlivec pouze jednou, 

tj. maximálně s jedním soutěžním příspěvkem. Po odeslání nelze příspěvek 

upravovat, aktualizovat ani znovu odeslat. 

6. Ze všech zaslaných příspěvků vyberou zvolení zástupci pořadatele 5 výherců. 

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v září v Praze. Více informací zašleme 
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na začátku září na Vaši emailovou adresu. Komunikace mezi pořadatelem a 

účastníky bude probíhat prostřednictvím e-mailu. 

7. Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v 

souladu s příslušnými právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a 

to výlučně za účelem realizace této soutěže. 

8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny příspěvky, které 

nesplňují výše zmíněná pravidla.  

9. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž přerušit či zrušit v průběhu celé doby 

konání soutěže, a to zejména v souvislosti se změnou pandemické situace. 

10.  Zasláním příspěvku soutěžící souhlasí s výše uvedenými pravidly, s možností 

zveřejnění svého příspěvku a s jeho využitím v rámci propagačních aktivit 

DZS.   

 

 


