PRAVIDLA SOUTĚŽE „TAJEMNÁ TVÁŘ“
1. Vyhlašovatelem soutěže „Tajemná tvář“ (dále jen „Soutěž“) je Galerie Středočeského kraje,
příspěvková organizace (dále jen „GASK“) se sídlem Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora, IČ:
00069922 (dále jen „GASK“).
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou
osob, které jsou v pracovně-právním, či jiném obdobném právním vztahu ke GASK.
3. Úkolem soutěžících bude v termínu od 9/12 2018 do 17/3 2019 zaslat na facebookový nebo
instagramový profil GASK fotografii na zadané téma (dále jen „Soutěžní fotografie“). Veškeré
údaje, kterými se soutěžící identifikuje kdykoliv během Soutěže, musí být pravdivé, přesné a
nezavádějící v žádném směru. Soutěžící odpovídá za to, že autor Soutěžní fotografie a všechny
osoby, které budou na této fotografii případně zachycené, se zapojením do Soutěže souhlasí.
4. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich jméno a
příjmení zveřejněny na internetových, facebookových a instagramových stránkách GASK.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jednu (1) Soutěžní fotografii. GASK si
vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, nebo
mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům této Soutěže.
6. Zasláním Soutěžní fotografie poskytuje soutěžící GASK svolení užít Soutěžní fotografii pro
účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke
zveřejnění fotografie na webové, facebookové a instagramové stránce GASK, a to včetně
uvedení jména soutěžícího. Soutěžící odpovídá GASK za to, že užitím Soutěžní fotografie
způsoby uvedenými v tomto odstavci nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob,
zejména
autora
fotografie,
osob
zachycených
na
fotografii
apod.
7. Všechny řádně a včas zaslané Soutěží fotografie budou v březnu 2019 slosovány. Záznam ze
slosování bude uveřejněn na webové, facebookové a instagramové stránce GASK na konci
března 2019.

8. Jeden (1) soutěžící, který bude vylosován ve slosování fotografií uveřejněných na
facebookové stránce GASK, se stává výhercem a získá následující cenu:
- 3x vstup do celého objektu zdarma
- všech osm dialogových listů, které slouží jako zajímaví průvodci stálou expozicí pro
rodiče i děti
9. Jeden (1) soutěžící, který bude vylosován ve slosování fotografií uveřejněných na
instagramové stránce GASK, se stává výhercem a získá následující cenu:
- 3x vstup do celého objektu zdarma

- všech osm dialogových listů, které slouží jako zajímaví průvodci stálou expozicí pro
rodiče i děti
10. Vítězné Soutěžní fotografie a jména výherců budou zveřejněny na webových,
facebookových a instagramových stránkách GASK. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez
možnosti odvolání.
11. Bezprostředně po uveřejnění výherců budou výherci kontaktováni za účelem domluvy
způsobu čerpání ceny, zejména termínu čerpání.
12. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherci nemohou požadovat místo
ceny vyplacení hotovosti ani poskytnutí jiné než uvedené služby.
13. Pokud GASK kdykoli v průběhu Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že
kterýkoli soutěžící nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito pravidly, a/nebo
porušuje či obchází tato pravidla, je GASK oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího
a jím zaslané Soutěžní fotografie ze Soutěže vyloučit.
14. GASK si vyhrazuje právo pravidla Soutěže dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně
možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez
jakýchkoli nároků soutěžících vůči GASK.

