
Pravidla soutěže „S knihou na cestách“  

1. Vyhlašovatelem soutěže „S knihou na cestách!“ (dále jen „soutěž“) je Studijní a vědecká knihovna 

Plzeňského kraje, p. o., Smetanovy sady 2, Plzeň, IČ 00078077 (dále jen „Vyhlašovatel“).  

2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba za předpokladu, že má 

přístup k relevantním informacím spojeným se soutěží.  

3. Účastí v soutěži soutěžící stvrzuje svůj souhlas s podmínkami soutěže.  

4. Soutěž bude probíhat od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Do soutěže se soutěžící zapojí tak, že v období 

od 1. července 2022 do 31. srpna odešle fotografii na e-mail pr@svkpk.cz. Do e-mailu, kterým bude 

soutěžící fotografii zasílat, uvede své kontaktní údaje, jméno, příjmení a telefonní číslo. U soutěžících 

mladších 15 let je zapotřebí uvést kontakt na zákonného zástupce. V předmětu e-mailu musí být 

zřetelně uvedeno heslo „S knihou na cestách“.  

5. Do soutěžního emailu přidejte název knihy a místa, které jste navštívili, z metadat ve fotografii 

musí být patrné, kdy vznikla a pro účast ve druhé kategorii musí obsahovat i GPS souřadnice. 

Fotografie musí prokazatelně vzniknout v období 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022. 

6. SVK PK si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, 

mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům soutěže. Jeden účastník může 

zvítězit ve všech třech kategoriích naráz.  

7. Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora 

soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v 

elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných 

organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití 

fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci. U každé 

takové fotografie organizátor soutěže uveřejní jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to 

technicky možné.  

8. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu 

majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím 

spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou 

případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. 

 9. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k 

fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.  

10. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě 

jména a příjmení zveřejněna na internetu.  

11. Výhercem kategorie „Nejlepší fotka“ se stane snímek s největším počtem reakcí na facebookové 

stránce SVK PK.  Výhercem kategorie „Nejvzdálenější místo“ se stane snímek z nejvzdálenějšího místa 

od Plzně. Zaslaná fotografie musí obsahovat metadata s geografickou polohou.  Výhercem kategorie 

„Cena SVK PK“ se stane snímek vybraný tříčlennou porotou složenou ze zaměstnanců SVK PK.  

12. Výherci obdrží tyto ceny: 1. kategorie – kniha Bílá voda. 2. kategorie – Kniha Billy Summers. 

3. kategorie – kniha Neklidná krev. Všichni výherci navíc získají balíčky od partnerů soutěže.  

13. Výherce bude nejpozději 30. 9. 2022 kontaktován prostřednictvím údajů uvedených v e-mailu. 

Výherce může cenu převzít osobně (případně místo sebe zajistit účast zástupce zmocněného k 



převzetí ceny), případně mu bude na adresu v České republice zaslána. Výherce mladší 18 let musí 

cenu převzít v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce.   

14. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s výhrou v soutěži a při převzetí ceny 

mohou být fotografováni, natáčeni či jinak nahráváni, a pořízené materiály mohou být užity dle 

uvážení SVK PK, zejména tak, že budou zveřejněny na FB stránce SVK PK a na profilu SVK PK na 

Instagramu a Twitteru, případně na svkpk.cz.  

15. Pro případ, že se nepodaří výherce cen uvedených v odst. 12 kontaktovat prostřednictvím jím 

uvedených kontaktních údajů nejpozději do 30. 10. 2022 do 10:00 h, a/nebo výherci nesplní 

stanovené podmínky pro převzetí ceny, si SVK PK vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že takový 

soutěžící cenu nezíská a bude vylosován výherce nový za stejných podmínek.  

16. Ceny ze soutěže není možné vymáhat právní cestou. Výherci nemohou požadovat namísto 

vyhlášených cen vyplacení hotovosti. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných 

okolností poskytnout výhercům místo cen uvedených v tomto herním řádu náhradní ceny 

obdobného charakteru a hodnoty.  

17. Pokud SVK PK kdykoli v průběhu soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli 

soutěžící nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či 

obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je oprávněna dle svého uvážení takového 

soutěžícího i jím zaslané fotografie vyloučit.  

18. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže a tento herní řád 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 SVK PK. 


