
Pravidla soutěže „Škola otevírá dveře do života“ na Facebooku 

1. Soutěž „Škola otevírá dveře do života“ organizuje Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85, Plzeň 326 00, mailová adresa: 
spse@spseplzen.cz nebo vos@spseplzen.cz (dále jen „VOŠ a SPŠE Plzeň“ nebo 
„organizátor“). Účast v soutěži je zdarma a v jejím průběhu, či po jejím ukončení neplynou 
žákům a studentům školy, kteří se soutěže zúčastní nebo naopak nezúčastní, žádné výhody či 
naopak postihy.  

2. Soutěž trvá od 20. dubna 2016 do 12. června 2016. Výherce bude zveřejněn 20. června 
2016 na facebookové stránce VOŠ a SPŠE Plzeň, na webu školy na adrese www.spseplzen.cz 
a v rámci slavnostního vyřazení absolventů VOŠ. Vyhlášení výherci soutěže získají věcné 
ceny dle vlastního výběru z nabídky zajištěné organizátorem. 

3. Soutěž je založena na zveřejnění soutěžního příspěvku na oficiální facebookové stránce 
VOŠ a SPŠE Plzeň, www.facebook.com/Vyšší-odborná-škola-Plzeň-VOŠ-a-SPŠE-Plzeň-
359026466273/, v rubrice „Timeline,“ ve kterém soutěžící zveřejní svůj portrét samostatně 
nebo ve skupině spolu s některým reklamním nosičem oranžové barvy (billboardem) 
propagujícím VOŠ a SPŠE a zároveň jej doplní textem, komentářem, na téma: „Škola otevírá 
dveře do života.“ Zveřejněním příspěvku a své fotografie vztahující se k této soutěži, se 
uživatel stává soutěžícím (účastníkem soutěže) a zároveň tímto krokem vyjadřuje svůj souhlas 
s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. 

4. Zájemce o účast v soutěži musí být uživatelem sociální sítě Facebook. Soutěžícím se pak 
stává vždy pouze konkrétní uživatel účtu sítě Facebook, ze kterého byl příspěvek odeslán, tzn. 
nelze soutěžit jako tým, kolektiv či anonymně. Jeden soutěžící může zaslat dva a více 
příspěvků, maximálně však deset. Soutěž je s ohledem na obsahové zaměření určena 
především žákům a studentům či bývalým žákům a studentům VOŠ a SPŠE Plzeň. Příspěvky 
obsahově se vztahující k jiným vzdělávacím institucím budou při rozhodování o vítězích 
soutěže vyřazeny.   

5. Výherce vyhodnotí interní komise VOŠ a SPŠE tak, že z příspěvků s největším počtem tzv. 
„lajků,“ označení „To se mi líbí,“ vybere pět výherců a určí jejich pořadí s přihlédnutím 
k obsahové kvalitě příspěvku.   

6. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém profilu a 
poté si může výhru osobně vyzvednout při vyhlášení výsledků soutěže 20. června 2016 nebo 
do konce měsíce června 2016 v sekretariátu ředitelky VOŠ a SPŠE. 

7. Příspěvky, jejichž písemný nebo vizuální obsah bude v rozporu s dobrými mravy, bude 
neslušný, urážlivý, hanlivý či podněcující k rasové či náboženské nesnášenlivosti nebo 
odporující platné legislativě a školnímu řádu VOŠ a SPŠE Plzeň, budou administrátorem 
soutěže bezodkladně odstraněny.  

8. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání 
účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k 
výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí 
stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže 
napomohla či mohla napomoci k výhře, což je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či 
podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 



9. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora 
nebude možno předat, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, 
poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či 
nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo 
poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného 
doručovatele. 

10. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich 
požadovat jiné plnění. 

11. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže VOŠ a SPŠE 
se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k 
tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách 
www.spseplzen.cz, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže 
zároveň uděluje VOŠ a SPŠE Plzeň souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a 
jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu 
zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného 
odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je 
oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání soutěže a po 
dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení 
soutěže. Účastník soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o 
poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě 
porušení svých práv, může požádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby 
organizátor soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu 
osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, 
blokování a jejich likvidaci. Účastník soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv 
odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu VOŠ a SPŠE Plzeň. V takovém 
případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li soutěž ještě ukončena. 

12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně 
změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 
uveřejnění na internetových stránkách www.spseplzen.cz. 

13. Soutěž organizuje VOŠ a SPŠE Plzeň z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu 
www.facebook.com. Organizátor proto nenese odpovědnost za možné technické problémy 
v souvislosti s účastí na akci, např. nefunkčnost sítě Facebook nebo za problémy při doručení 
informačního mailu oznamujícího soutěžícímu výhru.  

 

Mgr. Pavla Procházková 
zástupkyně ředitelky VOŠ a SPŠE Plzeň 

V Plzni 20. dubna 2016 

 



 


