Pravidla projektu „Balakryl RECY věci“
1. Pořadatelé
Pořadatelem projektu je:
společnost PPG DECO CZECH, a.s. se sídlem Břasy 223, 338 24, IČ 26052555, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B 1101, (dále jen „Pořadatel“).
Organizátorem projektu je:

Reklamní agentura Green CAT s.r.o., se sídlem Salvátorská 8, Praha 1
IČ 030 73 823, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C
227203 (dále jen „Organizátor“).
2. Termín přihlašování do projektu
Tvůrci se přihlašují do projektu v termínu od 15. 3. 2019 00:00:00 hod. do 30. 4. 2019 23:59:00 hod.
včetně. Tvůrci přihlašují svá díla (dále jen „příspěvky“) a to formou vložení jednoho svého výrobku na
webovou stránku www.balakrylrecyveci.cz (dále jen „web“) – vkládají 1 fotografii, popis výrobku,
motivaci k zapojení a kontaktní údaje (ty jsou neveřejné). Termín pro vložení příspěvku je shodný s
termínem doby trvání soutěže pro tvůrce. Organizátor má právo příspěvek upravit či doplnit.
Organizátor příspěvek schvaluje a poté uveřejní.
Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo kontroly vložených příspěvků, a to před jejich zveřejněním i
po něm a kdykoliv v průběhu akce. Pořadatel i organizátor jsou oprávněni bez dalšího a bez jakékoliv
náhrady smazat a vyloučit z účasti jakýkoliv příspěvek, který je dle jejich rozhodnutí nevhodný pro
zapojení do akce, zejména z důvodu neetičnosti či protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byli
povinni dále zdůvodňovat. Rozhodnutí pořadatele či organizátora je konečné.
Soutěžící vložením příspěvku či jakéhokoli jiného prvku zaručuje na svou odpovědnost, že tím není
porušeno žádné právo žádné třetí osoby (autora, výkonného umělce, osobnostní práva zobrazených
osob, jejich osobní údaje apod.) ani žádný obecně závazný právní předpis. Soutěžící dále uděluje
organizátorovi a pořadateli bezplatnou licenci k užití vloženého příspěvku či jakéhokoli jiného prvku v
souladu s těmito pravidly a v dalších navazujících PR a marketingových aktivitách souvisejících se
značkou Balakryl (včetně například tiskové konference s finalisty, uvedení v brožuře s díly nejlepších
autorů, na webu či Facebookovém profilu Balakryl a podobně). Soutěžící je srozuměn s tím, že dílo
jednou zveřejněné na Internetu může tam „žít svým životem“, za což již pořadatel ani organizátor
neodpovídají. Doporučujeme všem tvůrcům uchovávat si fotografie před, z průběhu a po dokončení
ve vyšším rozlišení. Koláže jsou při registraci přípustné, ale opět je třeba zdrojové fotografie zachovat.

Ze všech příspěvků vyberou zástupci pořadatele a organizátora 20 příspěvků, jejichž tvůrce pozve
k účasti na workshopech Balakryl RECY věci (dále jen „účastníci“), pokud nebude některý moci,
nabídne organizátor místo náhradníkům dalším v pořadí hodnocení. Termín vyhlášení účastníků
workshopů je do 15. 5. 2019. Všechny vybrané účastníky bude organizátor informovat mailem.
Následně budou účastníci kontaktováni organizátorem soutěže, a to nejpozději do 30. 5. 2018 pro
upřesnění účasti na workshopu. Uvádějte proto číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu, které
skutečně používáte, a před odesláním registrace si správnost zadaných údajů zkontrolujte.
Podmínky účasti pro tvůrce
Účastníkem soutěže jako tvůrce se může stát fyzická osoba starší 18 let.
Podmínkou účasti v soutěži pro tvůrce je registrace na www.balakrylrecyveci.cz.
Do soutěže tvůrce vstoupí vložením výrobků na web.
3. Workshop
Termín konání workshopu: Plzeň 8. – 10. 6. 2019. Workshopy jsou bezplatné, účastníkům bude
poskytnuto vybavení dílen a materiál pro výrobu.
Účastníci workshopů budou včas informováni o organizačních podrobnostech workshopů (adresa,
začátek …).
Výrobky, které účastníci během workshopu vyrobí (dále jen „výrobky“), jsou majetkem pořadatele.
Výrobky jsou určené pro soutěž, pro expozici a pro následné vydražení.
Organizátor má výhradní právo rozhodnout, které výrobky zařadí do soutěže, které vystaví a které
vydraží. Se všemi výrobky může organizátor nakládat zcela svobodně.
Vybrané výrobky symbolicky vydraženy a za ně získané finanční dary budou přímo převzaty organizací
TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., se sídlem Haštalská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 64933873.
Workshopů se účastní účastníci po celou dobu dobrovolně a na vlastní odpovědnost a vlastní
nebezpečí a souhlasím s řádem, bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se budu
řídit. Budou poučeni a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a
třetích osob. Budou dbát doporučení a příkazů organizátora a aktivně předcházet škodám na zdraví a
majetku. Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za škodu na zdraví a majetku,
účastníci nemohou vůči pořadateli ani organizátorovi uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud
taková škoda vznikne.
Účastníci udělují organizátorovi a pořadateli bezplatnou licenci k užití výrobků a jejich fotografií a
všech záznamů vzniklých v průběhu workshopu a při navazujících aktivitách pro využití při
navazujících PR a marketingových aktivitách souvisejících se značkou Balakryl (včetně například
tiskové konference s finalisty, uvedení v brožuře s díly nejlepších autorů, na webu či Facebookovém
profilu Balakryl a podobně). Soutěžící je srozuměn s tím, že dílo, text, fotografie či video jednou
zveřejněné na Internetu může tam „žít svým životem“, za což již pořadatel ani organizátor
neodpovídají.

3. Soutěž
Vybrané výrobky organizátor nafotí a uveřejní na webu. Výrobky budou na webu uveřejněny
od září 2018. Výrobky uveřejněné na webu budou zapojeny do soutěže.
Soutěž probíhá v září a říjnu.
Doba trvání soutěže pro hlasující veřejnost je od xxx 00:00:00 hod. do xxx 23:59:00 hod. včetně. Doba
trvání soutěže pro vyhodnocování výrobků odbornou porotu je od xxx 00:00 hodin do xxx 23:59 hod.
včetně. Přesný termín bude upřesněn.
V tomto termínu budou hlasující hlasovat na webu dle těchto podmínek:
1. Výherci budou vybráni hlasováním. Hlasování je možné 1x z unikátní e-mailové adresy. Hlasování
určí pořadí na 1. – 10. místě. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o finálním pořadí odborná porota v
dodatečném hlasování.
2. Zároveň porota složená ze zástupců pořadatele a organizátora vybere ze všech soutěžních jednoho
výherce Ceny poroty. Toto ocenění je čestné a jeho udělení není doprovázeno finanční ani věcnou
cenou. Výherci Ceny poroty bude ale nabídnuta pomoc při propagaci jeho výrobků.
3. Výherci soutěže budou vyhlášeni – přesný termín bude upřesněn, po vyhlášení termínu výstavy.
Výsledky soutěže budou uveřejněny na webu, a to v termínu do 31. 12. 2019.
4. Podmínky účasti v soutěži pro hlasující veřejnost
Účastníkem soutěže pro hlasující se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na
území České republiky. Veřejnost může hlasovat bez registrace. Z hlasování nevzniká nárok na žádnou
výhru ani slevový kupón.
Soutěž pro hlasující probíhá tak, že každý jednotlivý hlasující může hlasovat v soutěži na webových
stránkách www.balakrylrecyveci.cz, a to tak, že v galerii výrobků klikne v termínu od ……………
00:00:00 hod. do …………… 23:59:00 hod. včetně (termíny soutěže budou upřesněny) na jeden z nich.
Poté potvrdí svůj hlas odpovědí na zaslaný potvrzující mail. Každý hlasující může hlasovat z jedné IP
adresy jednou.
Hlasy udělené mimo doby trvání soutěže pro hlasující veřejnost nebudou zařazeny do soutěže, stejně
jako hlasy, u nichž vznikne důvodné podezření, že byly opakované, strojové či jinak nepoctivé.
Rozhodnutí o případném vyloučení hlasů z uvedeného důvodu není pořadatel povinen dále
zdůvodňovat a je konečné.
Poděkování za hlasování
Tři hlasující obdrží jako poděkování za hlasování poukázku na oběr barev Balakryl v hodnotě á 1.000
Kč. Majitele poukázek určíme losování ze všech hlasujících. Výherce z hlasujících budou uveřejnění na
stránkách www.balakrylrecyveci.cz a to v termínu do 31. 12. 2019. Následně bude výherce
kontaktovaný Organizátorem a do 31. 12. 2019 bude výherci odeslaná poukázka poštou na jím
uvedenou adresu.

4. Výhry
Výhra pro 20 tvůrců
Účast na workshopu.
O účasti na workshopu budou tvůrci informováni organizátorem v květnu 2019.
Hlavní výhra pro účastníky workshopu
Hlavní výhrou pro účastníky workshopu je celkem 20 000 Kč v hotovosti.
Tuto částku rozdělíme mezi tři nejúspěšnější účastníky soutěže a to takto:
1. místo obdrží Kč 10 000,00
2. místo Kč 7 000,00
3. místo Kč 3 000,00
Výherce soutěže a další v pořadí budou uveřejněni na stránkách www.balakrylrecyveci.cz , a to v
termínu nejpozději do 31. 12. 201í. Následně budou účastníci na prvních třech místech kontaktováni
organizátorem soutěže, nejpozději však do 31. 12. 2019, pro upřesněné předání výhry. S vítězi bude
při předání vybavení natočeno krátké video a fotografie, které budou uveřejněny na kanálech
www.balakrylrecyveci.cz, v dalších PR a marketingových kanálech.
Vedlejší ceny pro účastníky workshopu
Za umístění na 4. – 13. místě v soutěži obdrží tvůrce poukázku na odběr barev Balakryl v hodnotě á
1.000,- Kč = celkem bude uděleno 10 poukázek v celkové hodnotě 10 000 Kč.
Ceny poroty
Výherce ceny poroty obdrží poukázku na odběr barev Balakryl v hodnotě 1.000,- Kč.
6. Odpovědnost za průběh projektu, osobní údaje, další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě automatizovaného hlasování, zaslané hlasy vyřadit nebo
prohlásit za neplatné.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s
pořádáním soutěže, a to včetně jejího prodloužení, přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel a to
po celou dobu trvání soutěží a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách
www.balakrylrecyveci.cz.
Účast v soutěži je dobrovolná.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování a má
právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže, včetně jejího ukončení.
Pořadatel si vyhrazuje právo na smazání nevhodného obsahu, či fotografií, které nejsou spojeny s
tématem. Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na jinou osobu a
hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti kromě samotné výhry hotovosti. Konkrétní specifikaci výher
určuje zásadně pořadatel.

Účastník projektu, uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese bydliště, telefonu a
e-mailu (dále jen "osobní údaje"), společnosti PPG DECO CZECH, a.s. jako správci, se sídlem Břasy
223, 338 24, IČ 26052555, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů
za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži jakož i pro další obchodní a
marketingové účely pořadatele jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let.
Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména
agenturami pověřenými technickým a administrativním zajištěním této soutěže.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou
formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo
přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci.
Účastník dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název
obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této
soutěže.
Pořadatel či organizátor projektu je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v projektu a v
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s projektem spojené.
Pořadatel či organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový
účastník porušoval pravidla, snažil se získat výhru podvodným způsobem, v rámci soutěže jednal v
rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele, anebo byl z
těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla
účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na
poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky
podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
Z účasti jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli nebo
Organizátorovi a dále osoby blízké těmto osobám ve smyslu příslušných ustanovení občanského
zákoníku v platném znění. Výhry, které nebudou převzaty výherci, propadají Pořadateli.
7. Závěrečná ustanovení
Organizátor neodpovídá za úplnost výtahu z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi
komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou
považována v rámci soutěže za jediná úplná a konečná.
Účast v soutěži je dobrovolná a každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
Na základě § 36 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmu v platném znění Pořadatel zaplatí za výherce
srážkovou daň z výhry každého výherce v celkové hodnotě nad 10 000,-- Kč, a to nejpozději do konce
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výhra předána výherci.

