
 

 
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
Zvolte si Francii – Gaudeamus Brno 2018 

Za spolupráce se společností Volotea a Francouzskou aliancí Brno 
 
 
Článek 1. Předmět soutěže 
Francouzský institut v Praze a Campus France Česká republika pořádají ve spolupráci se společností 
Volotea a Francouzskou aliancí v Brně u příležitosti veletrhu Gaudeamus v Brně od 23. do 26. října 
fotosoutěž nazvanou Zvolte si Francii. 
Účastníci fotoanimace na stánku „Studium po francouzsku – #choosefrance“ uvidí svou fotku na 
facebookové stránce Campus France Česká republika. Tři nejoblíbenější fotky (na základě reakcí na 
Facebooku) budou prohlášeny za vítězné. 
 
Článek 2. Účast na soutěži 
2.1 Účast na soutěži je bezplatná a otevřená všem bez věkového limitu. Soutěže se nemohou 
zúčastnit osoby přímo zapojené na organizaci, realizaci, uspořádání, propagaci a moderování soutěže. 
2.2 Účast na soutěži vyvolává plný souhlas účastníků soutěže s těmito pravidly v jejich celém znění, 
stejně jako souhlas s uplatněním těchto pravidel Francouzským institutem v Praze. 
2.3 Pro účast na soutěži musí účastníci : 

a. nechat se vyfotit v rámci fotoanimace na stánku Campus France Česká republika, 
b. vyplnit přihlášku k fotosoutěži poskytnutou na stánku. 

2.4 Účastníci vstupují do soutěže jako jednotlivci a jedna fotografie může být přiřazena pouze k jedné 
osobě. Pouze jméno figurující na přihlášce bude bráno pořadateli v potaz.V případě vítězství bude 
právě tento soutěžící z přihlášky považován organizátory za vítěze. 
 
Článek 3. Obsah soutěžních fotografií 
3.1 Fotografie především vulgárního, rasistického, čest poškozujícího či diskriminačního charakteru 
budou zamítnuty, stejně jako fotografie poškozující lidskou důstojnost, fotografie proti veřejnému 
řádu či fotografie jakkoli narušující práva třetí strany. V tomto případě soutěžícím nevzniká možnost 
žádného odvolání proti pořadatelům. 
3.2 Počet osob na každé fotografii je limitován na 10. 
 
Článek 4. Průběh soutěže 
4.1 Fotografování se odehraje u příležitosti přítomnosti stánku „Studium po francouzsku – 
#choosefrance“ na veletrhu Gaudeamus v Brně od 23. do 26.října 2018 od 8 do 16 hod. 
Fotografie budou vždy tentýž den organizátory publikovány na facebookové stránce Campus France 
Česká republika. 
4.2 Systém hlasování prostřednictvím reakcí „To se mi líbí“ a „Miluji to“ na Facebooku proběhne od 
23. října do poledne (12.00) 8. listopadu. 
 
Článek 5. Výběr vítězů 
5.1 Fotografie, které získají největší počet facebookových reakcí „To se mi líbí“ a „Miluji to“ mezi 
polednem 23. října a polednem 8. listopadu budou prohlášeny za vítězné. 
V potaz budou brány pouze reakce na prvotní publikaci. 
 
Článek 6. Závazky účastníků soutěže a vítězů 
6.1 Účastí na soutěži účastníci souhlasí s bezplatnou publikací své fotografie na facebookových 
stránkách Campus France Česká republika, stejně jako na internetových stránkách instituce. 
6.2 Vítězové cen udělují výslovné svolení, aby organizátoři uvedli jejich jména a příjmení při 
zveřejnění seznamu vítězů, a to na jakémkoli místě k tomu určeném, zejména pak na internetových 
stránkách Francouzského institutu v Praze, instituci Campus France Česká republika a jejich partnerů. 



 
 

6.3 V případě závážného problému mimo kontrolu Francouzského institutu v Praze si tento vyhrazuje 
právo na zrušení akce. 
 
Článek 7. Ocenění 
7.1 Tři soutěžící, jejichž fotografie obdržely největší počet reakcí „To se mi líbí“ a „Miluji to“ na 
Facebooku, obdrží tyto partnery poskytnuté ceny: 
 
Vítěz č. 1 : první cena ve spolupráci s leteckou společností Volotea. 
1 zpáteční let pro dvě osoby s odletem z Prahy 
Období rezervace: od 8. listopadu 2018 do 10. prosince 2018 
Termíny letu: od 8. listopadu 2018 do 28. února 2018 
Lety kromě následujících dat: 4 – 9.12., 19.12 – 6.1. 
 
Vítěz č. 2 : druhá cena ve spolupráci s leteckou společností Volotea. 
1 zpáteční let pro dvě osoby s odletem z Prahy 
Období rezervace: od 8. listopadu 2018 do 10. prosince 2018 
Termíny letu: od 8. listopadu 2018 do 28. února 2018 
Lety kromě následujících dat: 4 – 9.12., 19.12 – 6.1. 
 
Vítěz č. 3 : třetí cena ve spolupráci s Francouzskou aliancí Brno 
Účast na hromadném kurzu francouzského jazyka od února do června 2019 (jarní semestr) na 
Francouzské alianci Brno pro jednu osobu. 
 
7.2 Francouzský institut v Praze bude vítěze soutěže co nejdříve kontaktovat, aby mohly být 
domluveny podmínky zaslání či předání cen. 
 
Článek 8. Podmínky pro změnu 
Francouzský institut v Praze si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu změnit, prodloužit, zkátit, přerušit 
či zrušit soutěž bez toho, aby za to nesl odpovědnost. 
 
Článek 9. Odpovědnost pořadatele 
Pořadatel v žádném případě nepřebírá odpovědnost za případné špatné fungování systému účasti na 
soutěži související s vlastnostmi internetu. V takovém případě soutěžící nemohou vyžadovat jakoukoli 
náhradu. Facebook není v žádném případě zapojen do pořádání ani propagace této soutěže. Nenese 
tedy odpovědnost v případě možných reklamací. 
 
Článek 10. Přijetí pravidel 
Pouhá účast na soutěži vyvolává úplné přijetí uvedených pravidel a soutěžního rozhodování 
pořadateli pro specifikované i nespecifikované případy. 
 


