Pravidla letní hry “Prázdniny se Sovou PEF”
1. Vyhlašovatel a organizátor letní hry “Prázdniny se Sovou PEF”
a. Vyhlašovatel a organizátor letní hry na sociální síti Facebook  “Prázdniny se Sovou
PEF” (dále také jen “Hra”) je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze (dále také
jen “PEF” nebo “PEF ČZU”).
2. Účastníci hry
a. Hra je určená studentům a absolventům ČZU v Praze.
b. V případě, že neexistuje studentský login absolventa PEF a máli zájem se takový
člověk do hry zapojit, zašle email na adresu smat@pef.czu.cz a uvede své celé
jméno, obor a rok absolutoria. Na základě těchto informací, mu bude přiřazen herní
login a absolvent se může do hry zapojit.
c. Účastníkem Hry (Hráčem) se stává ten, kdo si autorizuje facebookovou aplikaci a
rovněž vyplní a odešle herní formulář pro zasílání herních fotografií.
d. Každý Hráč hraje sám za sebe.
e. Účastník Hry souhlasí s použitím dat, která do herního formuláře poskytne (např.
jméno, příjmení, školní login, herní fotografie) v rámci Hry (především pro
kontaktování Hráče v případě výhry a zveřejňování výsledků, včetně jejich publikace
na webových stránkách a sociálních sítích fakulty) a u herních fotografií také pro
účely propagace fakulty, vždy však s uvedením jména autora. Hráč zároveň souhlasí
s těmito podmínkami Hry.
f. Hráč musí být autorem všech svých herních fotografií (má plná autorská práva ke
všem svým herním fotografiím).
3. Prokázání identity
a. Účastník hry (Hráč) může být ze strany organizátora požádán o prokázání své
identity (například studentským průkazem ISIC či jiným dokladem totožnosti).
Odmítneli ji prokázat, může být ze Hry vyloučen.
b. Hráč je povinen, na žádost organizátora hry, prokázat vlastnictví výherního účtu na
Facebooku. Za jeden z možných způsobů prokázání se považuje demonstrace
znalosti uživatelského jména a hesla k příslušnému účtu. V případě nemožnosti
prokázání vlastnictví příslušného účtu nebude fyzická osoba považována za osobu
oprávněnou k převzetí případné výhry.
c. Hry se nesmí účastnit nikdo, pro koho Hra není určena (viz. Účastníci hry).
4. Organizace Hry
a. Hra je organizována v průběhu letních prázdnin, a to od 15. 6. do 14. 9. 2014. Končí
ve 23:59 14.9.2014. Předání výher proběhne po skončení Hry  v průběhu měsíce
září (o přesném termínu předání výher budou výherci informováni telefonicky nebo
emailem).
b. Každý účastník Hry, který si autorizuje facebookovou aplikaci, vyplní a odešle herní
formulář, se automaticky stává Hráčem a může vyhrát některou ze tří cen od PEF.
c. Průběžné výsledky hry a profily jednotlivých hráčů mohou být uveřejněny na
stránkách www.smat.se/hra.
d. Herní fotografie jsou po nahrání prostřednictvím facebookové aplikace pro letní hru
veřejné. Organizátor si vyhrazuje právo fotografie užívat jak pro účely letní hry, tak i
účely propagace fakulty během akademického roku 2014/2015. V případě dalšího
využití fotografií organizátorem bude vždy uvedeno také jméno autora.

e. Fotografie nesmí být v rozporu s obecnými etickými a morálními zásadami a
zároveň musí odpovídat pravidlům Facebooku a podmínkám pro vkládání fotografií
(cover photo).
Nesmí být vulgárního, urážejícího či rasistického charakteru. Fotografie dále nesmí
zobrazovat prvky inzertní povahy (koupě, prodej, nabídky pracovních příležitostí či
výzvy k akci podporující jiné právnické subjekty) a prvky obsahově nebo tematicky
nesouvisející s PEF ČZU v Praze a letní hrou (Kde všude byla Sova PEF o
prázdninách?). V případě, že fotografie nebudou splňovat tato pravidla, organizátor si
vyhrazuje právo je z letní hry vyřadit.
f. Fotografie musí být v min. rozlišení 851 x 315px (tj. 0,27 megapixelu, optimální
rozměr pro cover photo na Facebooku) a max. velikosti 8 MB / 1 fotografie.
g. Herní fotografie musí být do fotogalerie na fakultním Facebooku nahrány způsobem
popsaným v těchto pravidlech. Fotografie nahrané na fakultní facebookové stránky
jiným způsobem (postování na zeď, zasílání zprávami apod.) nebudou zařazeny do
letní hry.
h. Organizátor Hry si vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže i bez udání
důvodu.
i. Případné připomínky zasílejte na email: smat@pef.czu.cz
5. Princip hry
a. Prostřednictvím facebookové aplikace mohou hráči posílat herní fotografie se Sovou
PEF. Fotografie se budou automaticky ukládat do speciálního alba k letní hře
“Prázdniny se Sovou PEF” na facebookových stránkách PEF.
b. Každý hráč může nahrát libovolný počet herních fotografií.
c. Budeli fotografie splňovat všechny podmínky popsány v části “Organizace hry”,
zobrazí se v albu “Prázdniny se Sovou PEF” po 24 hod od vložení hráčem přes
herní formulář.
d. Do hry budou zařazeny všechny fotografie, které se drží tématu “Kde všude byla
Sova PEF o prázdninách?” a splňují podmínky pro herní fotografii (viz “Organizace
hry”). Fotografie musí obsahovat sovu zachycenou na nějakém mimouniverzitním
místě (Kde všude byla Sova PEF o prázdninách?). Sova může mít jakoukoliv formu
(figurka, obrázek, ornament, živý tvor, apod.), ovšem musí být jasně patrné, že jde o
sovu.
e. Hráč si také může pro využití v letní hře vypůjčit malou látkovou fakultní sovu. Tu si
může vyzvednout na fakultě v Informačním centru PEF do konce měsíce června v
provozní době infocentra. Tuto možnost může využít prvních 10 zájemců.
f. První tři Hráči, jejichž herní fotografie umístěné v albu “Prázdniny se Sovou PEF” na
facebookových stránkách PEF získají ke dni ukončení hry (tj.do 14.9.2014, do 23:59)
nejvíce “Like”, budou oceněni výhrami od PEF. Každý hráč může získat pouze jednu
výhru, a to i v případě, máli ve hře více herních fotografií.
6. Ocenění
a. Výherci obdrží jednu ze tří výher od PEF
1. Tablet s Androidem,
2. Kompaktní fotoaparát
3. Čtečka elektronických knih
b. Splnění herních podmínek (Hráč nahrál herní fotografii prostřednictvím herní aplikace
a ta splňuje podmínky pro zařazení do hry) a nárok na výhru hodnotí porota
organizátora  všichni členové Akčního týmu PEF ve společné shodě. Rozhodnutí
poroty je pro Hráče závazné a není proti němu odvolání.
c. Výhru nelze právně vymáhat.

7. Vyloučení odpovědnosti
a. Organizátor Hry si vyhrazuje právo Hru kdykoliv zrušit, případně kdykoliv
jednostranně změnit její pravidla.
b. Organizátor nenese odpovědnost za počínání účastníků Hry, za jakoukoli
nesprávnou či nepřesnou informaci, za technické nebo jiné problémy, za
nesrovnalosti a problémy vzniklé v souvislosti s letní Hrou, ani za jakékoliv případné
škody vzniklé s vyzvednutím a užíváním výher.

V Praze dne 10. června 2014

