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Úplná pravidla soutěže 

Inspireli Awards 2016 

 
Pořadatelem soutěže „Inspireli Awards 2016" (dále jen „Soutěž“) je společnost INSPIRELI s.r.o., se 
sídlem Láb 455, PSČ: 900 67, Slovenská republika, IČ 46238158, zapsaná v obchodním rejstříku 
Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka číslo:  73950/B (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel 
provozuje pro účely aktivní prezentace Soutěže sociální síť na URL adrese: 
http://www.inspireli.com a jeho jazykových mutacích (dále jen „Sociální síť“). Soutěž je „hrou“ ve 
smyslu ustanovení § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

 Účastnit se Soutěže a aktivně se do ní zapojit můžou pouze studenti architektury nebo 
bytového designu, včetně absolventů do věku maximálně 35 let (včetně). 

 Soutěžící se musí zaregistrovat na Sociální síti jako Student, Architekt nebo Designer a ve 
svém uživatelském profilu uvést své datum narození. 

 Soutěžící může uložit/umístit na Sociální síť a tím řádně zveřejnit libovolné množství 
fotografií jeho skutečných realizací, vizualizací nebo návrhů, přičemž do Soutěže nominuje 3 
nejlepší fotografie, vizualizace, či návrhy dle vlastního uvážení, které se budou zobrazovat na 
jeho soutěžním uživatelském profilu, a ohledně kterých bude probíhat soutěžní hlasování. 
Hlasovat bude možné i v seznamu všech  fotografií. 

 Přihlášení soutěžícího do Soutěže probíhá následovně: 

◦ Uživatel se přihlásí do svého profilu na Sociální síti. V případě že ještě není zaregistrován, je 
nutné nejdříve provést registraci soutěžícího jakožto uživatele Sociální sítě. 

◦ Po přihlášení do svého profilu na Sociální síti se uživatel přihlásí do sekce Soutěže kliknutím 
na odkaz Přihlásit se v Banneru o Soutěži nacházejícím se na hlavní stránce Soutěže a všech 
souvisejících podstránkách Sociální sítě. 

◦ Soutěžící současně vyjádří svůj souhlas s Úplnými pravidly Soutěže. 

 Hlasování za jednotlivé soutěžící probíhá následovně: 

◦ Hlasovat můžou pouze registrovaní uživatelé Sociální sítě. 

◦ Před udělením soutěžních hlasů soutěžícím je potřebné se nejprve přihlásit do svého profilu 
na Sociální síti portálu.  

◦ Každý hlasující může udělit 3 soutěžní hlasy 3 vybraným fotografiím. 

◦ Hlasující může udělit soutěžní 3 hlasy, a to v každý jednotlivý kalendářní týden (počínaje 
pondělí 00:00:00 – konče neděle 23:59:59), o čem je informován emailovou notifikací na 
email který uvedl v registraci. 

 Do finále postupuje max. 50 soutěžících, kterých fotografie, skutečné realizace, vizualizace či 
návrhy obdrželi nejvyšší počet hlasů, a to následovně: 

◦ 35 finalistů v hlasování odborné veřejnosti (hlasující, kteří jsou registrovaní na Sociální síti 
jako architekti nebo designéři) s nejvyšším počtem hlasů. Porotci Soutěže mají právo 
nominovat společně dalších max. 10 finalistů jako divokou kartu. 

◦ 5 finalistů v hlasování veřejnosti (hlasující kteří jsou registrovaní na Sociální síti jako 
veřejnost, firmy nebo studenti) s nejvyšším počtem hlasů. 

 Výherci Soutěže v hlasování odborné veřejnosti se stávají soutěžící s celkovým nejvyšším 
počtem hlasů od porotců Soutěže za všechny své soutěžní fotografie, realizace, vizualizace či 
návrhy. Každý porotce přidělí 1 soutěžní hlas libovolnému množství soutěžních fotografií 
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které postoupili do finále Soutěže. 

 Výhercem Soutěže v hlasování veřejnosti se stává soutěžící s celkovým nejvyšším počtem 
hlasů za všechny své soutěžní fotografie, realizace, vizualizace či návrhy. 

 Výherce ceny z řad hlasujících vylosuje Pořadatel Soutěže automatickým systémem a to 
náhodným výběrem. 

 Soutěžící souhlasí s tím, že partneři Soutěže se stávají jejich přáteli na Sociální síti po dobu 
trvání Soutěže a můžou tak s nimi přes Sociální síť napřímo komunikovat formou emailu. Po 
skončení Soutěže se partneři Soutěže automaticky přesunou mezi ostatní přátele soutěžícího 
kde je již soutěžící může vymazat a ukončit tak další možnou komunikaci. 

 
Doba trvání Soutěže 

od 1. května 2016 do 21. prosince 2016 23:59:59. 

 
Harmonogram Soutěže 

 1.5.2016 – zahájení Soutěže – do Soutěže je možné se přihlašovat 

 1.7.2016 – zahájení hlasování – je možné hlasovat za jednotlivé soutěžící 

 30.11.2016 – ukončení hlasování a výběr finalistů 

 1.12.2016 – zveřejnění finalistů 

 20.12.2016 – ukončení hlasování ve finále 

 21.12.2016 – vyhlášení výherců 
 

Účast a hlasování v Soutěži 

Soutěž se koná na www adrese Pořadatele www.inspireli.com a jeho jazykových mutacích a na 
profilových stránkách Sociální sítě na sociální síti Facebook. 

Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pořadatel, 
zaměstnanci pořadatele, s pořadatelem spolupracující subjekty a osoby jim blízké. 

Soutěžícím se stává uživatel, který během doby trvání Soutěže uloží/umístí minimálně 1 a 
maximálně 3 fotografie na Sociální síť do soutěžní kategorie, na Sociální síti vyplní povinné 
informace a jeho profil byl řádně schválen Pořadatelem. Profil Pořadatel schválí obvykle do dvou 
(2) pracovních dnů, v případě nesrovnalostí kontaktuje uživatele a pokud jsou nesrovnalosti 
odstraněny, je profil schválen obvykle do dvou (2) pracovních dnů.  

K jakékoliv vložené fotografii, realizaci, vizualizaci či návrhu na Sociální síť musí mít uživatel 
autorské práva. Uživatel odpovídá za případné i neúmyslné porušení jakýchkoliv (vlastnických, 
autorských, osobnostních a pod.) práv třetích osob. Uživatel prohlašuje, že uložením/umístněním 
fotografie, vizualizace, návrhu na Sociální síť neporušuje jakékoliv práva třetích osob. Uživatel 
prohlašuje, že má k fotografii, vizualizaci, návrhu jakožto autorským / uměleckým dílem a/nebo 
jejich jednotlivým prvkům a částem plné a neomezené autorské právo a že je oprávněn s tímto 
dílem neomezeně disponovat a poskytovat k němu licenci. Uživatel odpovídá za veškerou škodu, 
která Pořadateli vznikne v důsledku toho, ukáže-li se prohlášení uživatele dle tohoto odstavce 
nesprávné či neúplné a zavazuje se, že vyrovná případné nároky jiných autorů, tvůrců a jiných 
třetích osob a uhradí veškerou škodu a související náklady, která by v důsledku nepravdivosti 
tohoto prohlášení uživatele Pořadateli vznikla. 

Hlasujícím se stává uživatel, který se během doby trvání Soutěže přihlásí na Sociální síť, a poté na 
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Sociální síti uděluje hlas jednotlivým soutěžním fotografiím, vizualizacím či návrhům. 

Registrace, přihlášení do soutěže i hlasování jsou možné a platné pouze v době trvání Soutěže. 
Každý hlasující může udělit hlas 3 vybraným soutěžním fotografiím, vizualizacím či návrhům. 
V jednom týdnu (pondělí 00:00:00 – neděle 23:59:59) může udělit hlas každé jednotlivé soutěžní 
fotografii, vizualizaci či návrhu pouze 1x jedenkrát. Hlasování jednoho hlasujícího z více IP adres 
nebo Facebook profilů, registrace hlasujících pod podobnou či stejnou adresou, jménem či e-
mailem bude považováno za porušení pravidel, hlasující bude ze Soutěže vyloučen a neoprávněné 
hlasy budou odečteny. 

 

Stanovení pořadí 

Až do ukončení Soutěže je možné hlasovat pro všechny soutěžní fotografie, vizualizace či návrhy a 
výsledné pořadí se stanovuje až k datu ukončení doby trvání Soutěže. 

 

Výhry 

Výhry budou zveřejněny na stránkách Soutěže k datu zahájení Soutěže. 

Výhry budou oznámeny nejpozději do 21.12. 2016 zasláním oznamovacího e-mailu na adresu, 
kterou soutěžící uvedl při registraci. Výherní listina (seznam výherců) bude po ukončení Soutěže 
vystavena na stránkách Sociální sítě, dalších portálech a na profilu sociální sítě Facebook 
Pořadatele. 

Výhry budou výhercům odevzdány na slavnostním ceremoniálu předávání cen 13.2. 2017 v Praze. 

  

Ochrana osobních údajů 

Registrací do Soutěže uděluje každý uživatel Portálu svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a 
dávají svůj výslovný souhlas Pořadateli: 

 ke zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a obec na výherní listině 

 využít osobní údaje, uvedené při registraci, a fotografie, vizualizace či návrhy vložené do 
Soutěže, pro prezentační a marketingové účely Pořadatele a spolupracujících subjektů. 
Soutěžící uveřejněním fotografií potvrzuje, že je oprávněn je uveřejnit a odpovídá za to, že 
neporušují práva třetích osob, neodporují právním předpisům a dobrým mravům 

 využít e-mailovou adresu a další poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro 
potřeby zasílání tzv. obchodních sdělení - newsletterů a direct mailů ve smyslu ustanovení 
§ 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Uživatel bere na vědomí, že dle zák. č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, je poskytnutí osobních údajů uživatele dobrovolné. Uživatel svůj souhlas 
může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat. 

 

Další ujednání 

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, opoždění či nesprávné doručení potvrzení, oznámení 
o výhře a výher, zasílaných prostřednictvím e-mailu, pošty, či jiným způsobem. 

Výhry v Soutěži dle § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nelze vymáhat právní 
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cestou ani požadovat alternativní plnění v penězích. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli. 

Pořadatel si vyhrazuje právo úprav a změn pravidel Soutěže včetně práva Soutěž kdykoliv zrušit 
bez udání důvodů a náhrady. Ve sporných případech si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s 
konečnou platností. Vyobrazení a popis výher je pouze ilustrativní. 

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících či hlasujících v případě, že by tento 
porušoval práva třetích osob a/nebo pravidla Soutěže nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, 
který by získal nebo se snažil získat výhru podvodným jednáním, jednáním v rozporu s dobrými 
mravy případně jednáním, které by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Pořadatele, či Pořadateli 
způsobit jakoukoliv škodu, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla tomuto 
vzniknout. 


