PODMiNKY SOUTezE
1. POrADATEL SOUTezE
1.1.

Soutěž CzechTourism „Baroko Play“ (dále jen „Soutěž“) organizuje pro Českou
centrálu cestovního ruchu – CzechTourism se sídlem Vinohradská 46, 120 41  Praha 2,
společnost WMC Praha, a. s., se sídlem Hvězdova 1743/2c, 140 00  Praha 4,
IČO: 26509954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7532 (dále jen „Pořadatel“).

2. GARANT SOUTezE
2.1.

Osoba garanta Soutěže (dále jen „Garant“) bude Pořadatelem oznámena nejpozději
dne 24. 3. 2017, a to zveřejněním na internetových stránkách
www.ceskozemepribehu.cz/barokoplay.

2.2.

Míra zapojení Garanta do průběhu Soutěže a výběru výherce je dána těmito
oficiálními pravidly soutěže (dále jen „Pravidla“).

3. HARMONOGRAM PRuBeHU SOUTezE
3.1.
3.2.

Soutěž je rozdělena do dvou na sebe navazujících soutěžních kol.
Soutěž bude probíhat v termínu od 10. 4. do 10. 5. 2017 a bude organizována
dle následujícího časového harmonogramu:

HARMONOGRAM PRuBeHU SOUTezE

Přihlášení do soutěže
20. 3. 2017 00:00:01 hod. – 7. 4. 2017 23:59:59 hod.

Přihlášení do soutěže

Vyhodnocení přihlášených treatmentů a vyhlášení soutěžící

20. 3. 2017 00:00:01 hod. – 7. 4. 2017 23:59:59 hod.

13. 4. 2017

Vyhodnocení přihlášených treatmentů a vyhlášení soutěžících postupujících
do 2. soutěžících
kola
Setkání
postupujících do 2. kola s Garantem So
13. 4. 2017

Setkání soutěžících postupujících do 2. kola s Garantem Soutěže
do 18. 4. 2017 00:00:01 – 21. 4. 2017 23:59:59 hod.

do 18. 4. 2017 00:00:01 – 21. 4. 2017 23:59:59 hod.

Zasílání soutěžních příspěvků do 2. kola
do 28. 4. 23:59:59 hod.

Zasílání soutěžních příspěvků do 2. kola

Hlasování veřejnosti pro nejlepší soutěžní příspěvek

do 28. 4. 23:59:59 hod.

2. 5. 2017 00:00:01 – 5. 5. 2017 23:59:59 hod.

Hlasování veřejnosti pro nejlepší soutěžní příspěvek

Vyhlášení vítěze

2. 5. 2017 00:00:01 – 9. 5. 2017 23:59:59 hod.

11. 5. 2017 do 23:59:01 hod.

Vyhlášení vítěze
11. 5. 2017 do 23:59:01 hod.

6. DRUHe SOUTezNi KOLO
6.1.

Soutěžící postupující do druhého soutěžního kola natočí na základě treatmentu
odevzdaného v prvním kole mood video v délce 20–30 s a přiloží předběžný
rozpočet produkce finálního reklamního spotu.

6.2.

Mood video musí plně odpovídat kreativní a umělecké koncepci prezentované
treatmentem. Pořadatel si vyhrazuje plné právo posoudit splnění podmínky dle
předešlé věty. Odesláním mood videa soutěžící stvrzuje, že mood video je jeho
originálním autorským dílem a/nebo spoluautorským dílem skupiny osob
přihlášených spolu s ním jako jediný soutěžící.   

6.3.

6.4.

Soutěžící postupující do druhého soutěžního kola budou Pořadatelem pozváni
na setkání s Garantem, který jim poskytne konzultaci a doporučení před natáčením
mood videa. Účast na setkání s Garantem není povinná. Soutěžící, který se schůzky
s Garantem nechce a/nebo nemůže účastnit, o této skutečnosti v předstihu informuje
Pořadatele.  
Odesláním mood videa soutěžící dále stvrzuje, že mood video není zatíženo
jakýmikoliv autorskými právy osob odlišných od něj / zbývajících členů přihlášené
skupiny soutěžících a že je oprávněn s ním v plném rozsahu nakládat, zejm. udělit
licenci k jeho užití Pořadateli v rozsahu požadovaném těmito Pravidly.
Soutěžící odevzdá mood video a předběžný rozpočet zasláním na e-mailovou adresu
michaela.kubatova@wmcgrey.cz; hana.savrdova@wmcgrey.cz. Mood video lze
odevzdat pouze v následujících formátech:
MOV – H.264 10 bitů; ProRes 422; ProRes 4444; DNxHR HQX
MP4 – H.264 10 bitů; DNxHR HQX
MKV – H.264 10 bitů; VP9 profil 2; ProRes 422; ProRes 4444; DNxHR HQX

6.5.

Předběžný rozpočet nesmí přesáhnout částku 400 000 Kč a musí vypořádat veškeré
náklady, které v souvislosti s produkcí spotu vzniknou. Předpokládá-li soutěžící,
bezplatné zapůjčení určitého vybavení a/nebo bezplatné využití určitých služeb,
je povinen tuto skutečnost v předběžném rozpočtu uvést.

6.6.

Soutěžící odevzdá mood video a předběžný rozpočet nejpozději
do 28. 4. 2017 23:59:59 hod.

6.7.

Odesláním mood videa dle bodu 6.4 výše soutěžící a/nebo všichni členové skupiny
udělují Pořadateli bezúplatnou časově a teritoriálně neomezenou nevýhradní licenci
k užití mood videa všemi zákonem předvídanými způsoby užití. Pořadatel není
povinen tuto licenci využít. Licence je Pořadateli udělena s účinky k okamžiku předání
mood videa do dispozice Pořadatele dle bodu 6.4 výše.

6.8.

Ze Soutěže budou vyloučeni soutěžící, kteří mood video a/nebo předběžný rozpočet
zašlou po uplynutí lhůty dle 6.6 Pravidel, případně jejichž soutěžní podání nesplní
kvalitativní kritéria uvedená v bodech 6.2 až 6.5 Pravidel. Odevzdá-li soutěžící
mood video a/nebo předběžný rozpočet v jiném než požadovaném tvaru, Pořadatel
si vyhrazuje právo dle své úvahy buď vyzvat soutěžícího k nápravě ve lhůtě 1
kalendářního dne od odeslání výzvy soutěžícímu Pořadatelem, nebo soutěžícího ze
Soutěže vyloučit.

6.9.

Každý soutěžící, který postoupí do druhého soutěžního kola, bude po vyhlášení
výsledků kontaktován Pořadatelem za účelem natočení medailonku, jehož prostřednictvím zejména a dle své vlastní volby může představit sebe a/nebo svůj tým, propagovat
své budoucí mood video, poskytnout veřejnosti vhled do přípravy mood videa apod.
Veškeré medailonky budou Pořadatelem zveřejněny na internetové stránce
www.ceskozemepribehu.cz/barokoplay před zahájením hlasování.

7. HLASOVaNi A VyBeR VyHERCE
7.1.

7.2.

Všechna mood videa zaslaná soutěžícími, kteří splnili podmínky stanovené
v sekci 6 těchto Pravidel, budou zveřejněna na internetové stránce
http://www.ceskozemepribehu.cz/barokoplay nejpozději 2. 5. 2017 ve 23:59:59 hod.
Výherce bude vybrán na základě hlasování veřejnosti na internetové stránce
www.ceskozemepribehu.cz/barokoplay. Výhercem se stane soutěžící, jehož mood video
obdrží ve lhůtě pro hlasování nejvyšší počet hlasů.

7.3.

Hlasování veřejnosti bude otevřeno
2. 5. 2017 v 00:00:01 hodin a ukončeno 9. 5. 2017 ve 23:59:59 hodin.

7.4.

Výherce bude vyhlášen
na www.ceskozemepribehu.cz/barokoplay dne 11. 5. 2017 do 23:59:01 hod.

7.5.

Z jedinečné IP adresy je možno hlasovat pouze jednou
v průběhu hlasování a pouze pro jedno mood video.

8. VyHRA V SOUTezI
8.1.

Výherce získá právo uzavřít s Pořadatelem Smlouvu dle definice níže na natočení a
produkci reklamního spotu na téma české baroko pro projekt CzechTourism, a to
ve lhůtě 21 pracovních dnů po vyhlášení vítěze a za podmínek, které jsou uvedeny níže.

8.2.

Právo výherce uzavřít s Pořadatelem Smlouvu je podmíněno předložením
rozpracovaného položkového rozpočtu na natočení a produkci výsledného reklamního
spotu nepřevyšujícího celkovou částku 400 000 Kč a časového plánu natáčení
Pořadateli ve lhůtě pro uzavření Smlouvy dle bodu 8.1 výše.

8.3.

Nedojde-li k uzavření Smlouvy mezi Pořadatelem a výhercem dle bodu 8.5 níže do 3
pracovních dní po vyhlášení výherce, Pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout uzavření
Smlouvy soutěžícímu, který se dle počtu hlasů získaných ve veřejném hlasování
dle bodu 7 těchto Pravidel umístil jako následující v pořadí. Pro případ neuzavření
Smlouvy s výhercem soutěžící na 2. nebo dalším místě vstupuje do práv výherce a
vztahují se na něj ta ustanovení tohoto bodu 8, která hovoří o výherci.

8.4.

Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní ani jiné plnění. Pořadatel
ani Garant tímto nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv
jiná plnění ze strany Pořadatele a/nebo Garanta než uvedená v těchto Pravidlech.

8.5.

* Obligatorním minimálním obsahem Smlouvy uzavřené mezi výhercem
a Pořadatelem jsou následující práva a povinnosti stran:
*
Výherce se zaváže zhotovit pro Pořadatele reklamní spot na téma české baroko.
Účelem reklamního spotu je propagace a popularizace českého barokního dědictví
a podpora turismu v těchto lokalitách (dále jen „Reklamní spot“). Cílem Reklamního
spotu je zaujmout, zachytit a získat si pozornost diváka videí na YouTube a/nebo
fanouška na sociálních sítích; výherce je povinen tuto skutečnost reflektovat při tvorbě
Reklamního spotu. Zhotovením Reklamního spotu se pro účely budoucí Smlouvy
mezi výhercem a Pořadatelem rozumí zpracování námětu, příprava scénáře, produkce,
výroba a následná postprodukce.
*
Výherce se zaváže Reklamní spot zhotovit a Pořadateli dodat v následujících
stopážích: 2:30 až 3 min, 60 s, 30 s a 15 s. Stanoví-li tato Pravidla náležitosti
Reklamního spotu, naplnění těchto požadavků bude posuzováno separátně ve vztahu
ke každé ze zde definovaných stopáží.
*
Výherce se zaváže, že výsledný Reklamní spot bude respektovat kreativní
a uměleckou linii prezentovanou soutěžními příspěvky prvního a druhého soutěžního
kola, tj. treatmentem a mood videem.
*
Výherce se zaváže, že v průběhu příprav natáčení se alespoň jednou setká a bude
připravované natáčení konzultovat s Garantem. Výherce se zaváže reflektovat
a respektovat doporučení, která mu budou Garantem komunikována.
*
Výherci náleží za zhotovení Reklamního spotu pro Pořadatele odměna ve výši
50 000 Kč. To platí též v případě, že se výhercem stane skupina osob přihlášených
jako jeden soutěžící; celková odměna pro všechny členy soutěžní skupiny činí
50 000 Kč bez ohledu na počet členů skupiny. Právo výherce na vyplacení odměny
vzniká v okamžiku převzetí Reklamního spotu Pořadatelem.
*
Celkové náklady na zhotovení Reklamního spotu nepřesáhnou 400 000 Kč bez
DPH. Doložené dodavatelské faktury budou propláceny Pořadatelem výhradně přímo
konkrétním dodavatelům výherce.  
*
Výherce se zaváže, že natáčení Reklamního spotu proběhne alespoň v jedné
z následujících lokalit: Valtice – zámek, Kroměříž – Květná zahrada, Holašovice,
Olomouc, hospitál Kuks, Kutná Hora, Mariánská Týnice, Broumovsko – skupina
kostelů, Český Krumlov, Vranov nad Dyjí, Jaroměřice nad Rokytnou, Buchlovice
– zámek. Lokace, která se v Reklamním spotu z pohledu běžného diváka jeví jako
dominantní, musí pocházet z výše uvedeného seznamu. S výhradou dominantní lokace
je výherce oprávněn zařadit do Reklamního spotu i záběry pořízené v barokních

lokalitách v seznamu dle tohoto bodu neuvedených. Za účelem zajištění přístupu
výherce do zde uvedených lokalit se Pořadatel zaváže poskytnout výherci kontaktní
údaje na osobu správce výhercem vybraných lokalit.
* Výherce se zaváže předat Pořadateli veškeré hrubé materiály vytvořené v průběhu
konkrétního natáčecího dne nejpozději během následujících 2 pracovních dnů.
*
Výherce se zaváže do Reklamního spotu zakomponovat výhradně hudbu
pocházející z cyklu koncertů Antonia Vivaldiho Čtvero ročních období. Výherce
se zaváže, že opatří souhlas hudebníka/dirigenta jakožto výkonných umělců / osoby
oprávněné zastupovat členy hudebního tělesa při výkonu majetkových práv
ke společnému dílu se záznamem jimi vytvořeného uměleckého výkonu, s jeho
zařazením do Reklamního spotu a užitím v souvislosti s užitím Reklamního spotu
a/nebo souhlas výrobce zvukového záznamu s jeho zařazením do Reklamního spotu
a jeho užitím v souvislosti s užitím Reklamního spotu.  
*
Výherce se zaváže, že poskytne Pořadateli nevýhradní a neomezenou podlicenci
k užití zvukového záznamu uměleckého výkonu použitého v Reklamním spotu
v původní, zkrácené nebo jinak upravené podobě, tj. podlicenci neomezenou časově
(na celou dobu trvání majetkových práv výkonného umělce k výkonu), teritoriálně
(pro celý svět), způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak.
*
Výherce se zaváže opatřit souhlas herců účinkujících v Reklamním spotu
se zaznamenáním výkonu na zvukově-obrazový záznam, zařazením výkonu do
Reklamního spotu a dále poskytne Pořadateli výhradní a neomezenou podlicenci
k užití výkonu při užití Reklamního spotu, tj. podlicenci neomezenou časově
(na celou dobu trvání majetkových práv výkonného umělce k výkonu), teritoriálně
(pro celý svět), způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí podlicence
budou též následující oprávnění:
• oprávnění užít fotografie a obrazový a/nebo zvukově-obrazový materiál z natáčení
Reklamního spotu v neomezeném rozsahu, avšak v souvislosti s Reklamním spotem,
včetně oprávnění zveřejnit tyto fotografie a materiály před zveřejněním výsledného
Reklamního spotu;
• oprávnění výkon pro účely zařazení do Reklamního spotu zpracovat, upravit či jinak změnit;
• oprávnění opatřit Reklamní spot titulky nebo dabingem v cizím jazyce;
• oprávnění užít jen část Reklamního spotu nebo některé jeho části včetně oprávnění
užít odděleně zvukovou a obrazovou složku Reklamního spotu;
• oprávnění zařadit části Reklamního spotu do jiného audiovizuálního díla a užít je
v jeho rámci v neomezeném rozsahu.

		Dále výherce opatří souhlas účinkujících herců se zveřejněním výkonu
a Reklamního spotu s tím, aby byl výkon užit bez uvedeného jehjich jména.
		Podlicence poskytnutá výhercem Pořadateli přizná Pořadateli právo podlicence
nevyužít, jakož i právo poskytnout práva z podlicence podlicenčně nebo postoupením
třetí osobě bez omezení.
* 		Výherce se zaváže, že zařadí-li do Reklamního spotu mluvené slovo, opatří
Reklamní spot titulky v anglickém znění.
* 		Dále se výherce zaváže opatřit souhlas herců účinkujících v Reklamním spotu se
zaznamenáním výkonu na obrazový a/nebo zvukově-obrazový záznam Pořadatelem
a/nebo třetími osobami z řad veřejnosti, které mohou být na natáčení přítomny
z rozhodnutí Pořadatele, a dále poskytne těmto osobám výhradní a neomezenou
podlicenci k užití výkonu v rámci medializace přípravy Reklamního spotu, zejm.
prostřednictvím sociálních sítí, tj. podlicenci neomezenou časově (na celou dobu
trvání majetkových práv výkonného umělce k výkonu), teritoriálně (pro celý svět),
způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak.
* 		Výherce se zaváže, že umožní zástupcům Pořadatele a/nebo třetím osobám
vybraným Pořadatelem v průběhu Soutěže z řad veřejnosti účast na natáčení.
Výherce souhlasí, že tyto osoby jsou oprávněny pořizovat fotografie, obrazové a/
nebo obrazově-zvukové materiály během natáčení a tyto záznamy následně zveřejnit,
a to i před zveřejněním Reklamního spotu. Za tímto účelem výherce udělí těmto
osobám svůj souhlas a obstará pro ně souhlasy všech osob na natáčení přítomných
podle ustanovení § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, k pořízení
jejich podobizen, obrazových, zvukových a/nebo obrazově-zvukových záznamů,
k zaznamenání jejich projevů osobní povahy a dalších atributů osobnosti pro účely
pořízení fotografie a/nebo výroby jiného audiovizuálního díla a jeho dalšího užití.
Způsob ani rozsah užití fotografie a/nebo audiovizuálního díla, ke kterému bude
jeho autor oprávněn, nebudou nijak omezeny. Výherci a ve vztahu k výherci i dalším
osobám přítomným na natáčení bude ve smyslu § 87 občanského zákoníku přiznáno
právo tento souhlas odvolat. Odvolá-li však výherce souhlas, aniž by to odůvodňovala
podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, bude ve vztahu k Pořadateli
povinen nahradit mu vzniklou škodu.
* 		Výherce se zaváže Pořadateli dokončit Reklamní spot nejpozději do XX. června
2017 a v téže lhůtě jej předat Pořadateli v jednom z následujících formátů:
MOV – H.264 10 bitů; ProRes 422; ProRes 4444; DNxHR HQX
MP4 – H.264 10 bitů; DNxHR HQX
MKV – H.264 10 bitů; VP9 profil 2; ProRes 422; ProRes 4444; DNxHR H

* 		Nedodá-li výherce Pořadateli dokončený Reklamní spot ve stanoveném
termínu, Pořadatel si vyhrazuje právo využít předané hrubé materiály z natáčení
k samostatnému dokončení Reklamního spotu. Dokončí-li Pořadatel Reklamní spot
po uplynutí lhůty k dodání samostatně a na své náklady, souhlasí výherce s tím, že
jeho jméno nebude při prvním zveřejnění Reklamního spotu uvedeno.
* 		Výherce se zaváže poskytnout Pořadateli výhradní a neomezenou licenci k užití
Reklamního spotu, tj. licenci neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových
práv výherce k dílům), teritoriálně (pro celý svět), způsoby, množstvím, technologií
užití ani jinak. Součástí licence jsou též následující oprávnění:
• oprávnění užít fotografie a obrazový a/nebo zvukově-obrazový materiál z natáčení
Reklamního spotu v neomezeném rozsahu, avšak v souvislosti s Reklamním spotem,
včetně oprávnění zveřejnit tyto fotografie a materiály před zveřejněním výsledného
Reklamního spotu;
• oprávnění Reklamní spot zpracovat, upravit, změnit, užít jen jeho část;
• oprávnění opatřit Reklamní spot titulky nebo dabingem v cizím jazyce;
• oprávnění užít jen část Reklamního spotu nebo některé jeho části včetně oprávnění
užít odděleně zvukovou a obrazovou složku Reklamního spotu;
• oprávnění zařadit části Reklamního spotu do jiného audiovizuálního díla a užít
je v jeho rámci v neomezeném rozsahu.
		Licence poskytnutá výhercem Pořadateli přizná Pořadateli právo licenci nevyužít,
jakož i právo poskytnout práva z licence podlicenčně nebo postoupením třetí osobě
bez omezení.
* 		Pořadatel se zaváže, že jméno výherce jako režiséra Reklamního spotu bude
uvedeno při prvním zveřejnění Reklamního spotu na www.ceskozemepribehu.cz/
barokoplay.

9. SOUHLAS SOUTeziCiHO A ZPRACOVaNi OSOBNiCH uDAJu
9.1.

9.2.

Registrací do Soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje
Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména, příjmení,
telefonního čísla a e-mailové adresy (dále jen „Údaje“), a to pro účely organizace
Soutěže po dobu Soutěže a dobu 1 měsíce ode dne jejího ukončení. Údaje budou
zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí Údajů je dobrovolné.
Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat, a to bezplatně na e-mailové
adrese michaela.kubatova@wmcgrey.cz; hana.savrdova@wmcgrey.cz.
Zpracování Údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým

a administrativním možnostem. Pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením
Soutěže, nebude možné ho v případě výhry kontaktovat.
9.3.

Soutěžící má právo na informace o zpracování svých Údajů. Domnívá-li se soutěžící,
že dochází ke zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého
nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo
o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci
údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. PRAVIDLA SOUTeze
10.1.

Soutěž se řídí výlučně těmito oficiálními Pravidly soutěže, která popisují práva
a povinnosti jejích účastníků a pravidla Soutěže. Nedílnou součástí těchto
Pravidel je kreativní brief zveřejněný na internetové stránce
www.ceskozemepribehu.cz/barokoplay.

10.2.

Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla.
Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem jejího
zveřejnění na www.ceskozemepribehu.cz/barokoplay.

Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně
rozhodnutí o neudělení výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv
bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky,
a to i bez udělení výhry.

10.3.

