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PRAVIDLA VÝZVY A SOUTĚŽE „INSPIROVALI JSME SE“ (dále jen „Pravidla“) 
 
1. Soutěž 
 
Výzvu a soutěž „Inspirovali jsme se“ (dále jen „Soutěž“) pořádá společnost Pojišťovna VZP, 
a. s., se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Nové Město, Praha 1, identifikační číslo: 
27116913, sp.zn: B 9100 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pojišťovna VZP, a. 
s.“ nebo „Pořadatel“).  
 
Organizátorem Soutěže je Foxo s.r.o., se sídlem: Bubenská 704/51, Holešovice, 170 00 
Praha 7, identifikační číslo: 27921565, sp.zn.: C 126652 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jen “Foxo s.r.o.” nebo “Organizátor”). 
 
2. Účastník Soutěže 
 
Soutěže se může zúčastnit každá právnická osoba/instituce/organizace poskytující 
edukativní služby dětem, nebo se jinak věnující práci s dětmi (dále jen „Instituce“ nebo 
„Účastník“). Účastníkem soutěže nejsou děti. 
 
Tato Soutěž je součást projektu Pořadatele, kdy v době omezených kontaktů je cílem 
Pořadatele propojit generace a navázat mezigenerační dialog. Prostřednictvím této Soutěže 
by Pořadatel rád sesbíral kreativně zpracované životní příběhy seniorů a případně vytvořil, 
zveřejnil publikaci/sbírku životních rad, mouder a příběhů seniorů, které budou doplněny 
právě o kreativně zpracované výstupy od dětí, které využívají služeb Instituce. 
 
Přihlášením do Soutěže tak Účastníci vyjadřují vůli, aby (i) do Soutěže poskytnuté soutěžní 
práce byly shromážděny a zveřejněny Pořadatelem, (ii) za takové poskytnutí příběhu měli 
možnost vyhrát výhru stanovenou v těchto Pravidlech. 
 
3. Přihlášení do Soutěže 
 
Účastník se může přihlásit do Soutěže v období od 1. 4. 2022 od 00:00:01 do 30.06. 2022 
do 23:59:59 (dále také „Doba trvání Soutěže“): 
 

− buď podáním elektronické přihlášky: řádně vyplní a doručí registrační formulář 
dostupný na webu https://www.ozivimecesko.cz/, jehož součástí je pole pro vložení 
soutěžní práce – JPEG, PDF, popř. prolink na úložiště v případě video/audio stopy, 
včetně identifikačního čísla a názvu instituce, jména a příjmení kontaktní osoby, 
adresy instituce, telefonického kontaktu, e-mailového kontaktu, poznámky, kdo 
soutěžní práci vytvořil, poznámky, který příběh seniora byl předlohou soutěžní práce 
(povinná náležitost), možnost přidání vlastního příběhu od seniora jako předlohy pro 
soutěžní práci (nepovinná náležitost) a možnost přidání poznámky (nepovinná 
náležitost). Účastník uvede rovněž to, jakou cenu v hodnotě do 10.000,-Kč vč. DPH 
by uvítal v případě výhry.  Vyplněním a doručením registračního formuláře 
(přihlášky), souhlasí Účastník s těmito Pravidly a hlásí se do Soutěže. 

− nebo podáním přihlášky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb: doručením 
soutěžní práce a jakékoliv doplňující materiály (ručně psaná přihláška) doporučeně 
poštou nebo kurýrní službou na adresu organizátora soutěže: Foxo s.r.o., Bubenská 
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51, Praha 7, 170 00, přičemž z dokumentu musí být patrné tyto údaje: identifikačního 
číslo a název instituce, jméno a příjmení kontaktní osoby, adresa instituce, 
telefonický kontakt, e-mailový kontakt, uvedení, kdo soutěžní práci vytvořil, uvedení, 
který příběh seniora byl předlohou soutěžní práce (povinná náležitost), možnost 
přidání vlastního příběhu od seniora jako předlohy pro soutěžní práci (nepovinná 
náležitost)  a možnost přidání poznámky (nepovinná náležitost). Účastník uvede 
rovněž to, jakou cenu v hodnotě do 10.000,-Kč vč. DPH by uvítal v případě výhry. 
Zasláním soutěžní práce vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly, jakož i potvrzuje, že se 
seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů. 

 
Účastník je zodpovědný za správnost veškerých údajů (zejména e-mailové adresy), které 
poskytne Pořadateli v rámci Soutěže. Pro zařazení do Soutěže je nezbytné, aby k doručení 
(nikoliv pouhému odeslání!) došlo nejpozději 30.06. 2022 v 23:59:59. Přihlášky budou 
uloženy a řazeny v pořadí, v jakém byly doručeny.  
 
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pojišťovny VZP, a. s., a jejich rodinní 
příslušníci. Do Soutěže budou zařazeni ti Účastníci, kteří plně splní stanovené podmínky. 
Pořadatel a Organizátor soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených 
podmínek Soutěže jednotlivými Účastníky. Účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v 
Soutěži, nebo kteří budou jednat v rozporu s pravidly, nebudou do Soutěže zařazeni, resp. 
můžou být ze Soutěže vyloučeni. K vyloučení může dojít hromadně ve vztahu ke všem 
příspěvkům (přihláškám) do Soutěže, nebo může dojít k vyloučení jen co do 
konkrétního/konkrétních příspěvků (přihlášek). 
 
 
4. Soutěžní práce jako soutěžní dílo a práva Pořadatele k němu 
 
Podstata Soutěže spočívá v tom, že: 

- buď Instituce s dětmi přečte příběhy seniorů na webové stránce 
https://www.ozivimecesko.cz/poslete-vzkaz-pribehem/, tedy Instituce seznámí děti 
s obsahy příběhů seniorů formou dle volby Instituce, jeden si vybere, kreativně jej 
zpracuje (kresba, malba, komiks, audiostopa, divadlo, video atp.) a přihlásí do 
Soutěže.  

- nebo instituce s dětmi posbírá příběh/příběhy některého seniora/seniorů ze svého 
okolí, kreativně jej zpracuje (kresba, malba, komiks, audiostopa, divadlo, video atp.) 
a přihlásí do Soutěže.  

 
Účastník se může účastnit Soutěže s neomezeným množstvím soutěžních prací. Soutěžní 
práce je možné přihlásit hromadně v rámci jedné přihlášky, nebo každou zvlášť v rámci více 
přihlášek.  
 
Náležitosti soutěžní práce:  
● Originální kreativní zpracování jednoho vybraného příběhu seniora. 
● Ztvárnění příběhu je povinné zaslat v odpovídající podobě. (JPEG, PDF, v případě 

videa/audia formou odkazu na externí úložiště).  
 
Jak již bylo uvedeno výše, jedním z účelů této Soutěže je sběr kreativních soutěžních prací 
vztahujících se k příběhům seniorů v rámci projektu Pošlete vzkaz příběhem, vlastních 
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příběhů seniorů a případná následná publikace příběhů seniorů a dětských soutěžních prací 
přihlášených do Soutěží pořádaných Pořadatelem. V případě, že Účastník (v době přihlášení 
osoba, která podává přihlášku), v rámci Soutěže poskytl jakýkoliv kreativní výstup (obrazový 
materiál, audiostopu, videostopu, kresbu, malbu, komiks, snímek, text a jiné) či jiné 
související materiály (dále také „Dílo“), poskytuje tím Pořadateli zároveň bezúplatně  
nevýhradní časově, věcně i místně neomezenou licenci k Dílu, a to ke všem způsobům jeho 
užití, včetně možnosti udělení podlicence neomezenému okruhu třetích osob. Účastník dává 
Pořadateli souhlas s postoupením práv z nevýhradní licence na kteroukoli třetí osobu. V 
souvislosti s poskytnutím licence Účastník nemá právo na žádnou dodatečnou odměnu. 
Pořadatel není povinen licenci využít.  
 
Účastník souhlasí se: 

− zveřejněním Díla; 
− rozmnožováním Díla; 
− úpravou Díla; 
− zpracováním, včetně překladu Díla; 
− spojením s jiným dílem; 
− zařazením do díla souborného; 
− uváděním na veřejnost pod jménem Účastníka a jména dítěte/dětí (jméno, příjmení, 

věk) nebo jiným jménem (resp. pod označením Pořadatele); 
− dokončením nedokončeného Díla. 

 
Účastník potvrzuje, že:  

− má s autorem Díla vypořádána autorská práva a že toto Dílo je původní; 
− má právo Dílo užít v plném možném obsahu a všemi způsoby, to zejména znamená, 

že mu autor udělil licenci k soutěžní práci;  
− má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na Díle zachyceny včetně 

svolení poskytnout k takovému Dílu licenci a zveřejnit ho podle těchto Pravidel;  
− užitím Díla Pořadatelem dle těchto Pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena 

práva třetích osob. 
 
Účastník dále souhlasí a bere na vědomí, že Dílo může být Pořadatelem v rámci licence 
použito pro reklamní či marketingové účely Pořadatele, tj. Účastník dává Pořadateli 
(bezúplatně, bez časového, místního i množstevního omezení) oprávnění k tomu, aby Dílo 
bylo uveřejněno, vydáno, rozmnožováno a rozšiřováno (v tištěné podobě i elektronické), a to 
včetně avšak ne výlučně na sociálních sítích, webových stránkách apod.  
 
Účastník se tímto zavazuje na výzvu Pořadatele poskytnout veškeré souhlasy k Dílu 
požadované Klientem vyplývající z osobnostních autorských práv autorů k Dílu nebo 
zpracování osobních údajů autorů.  
 
Účastník bere na vědomí, že toto nezakládá žádný nárok Účastníka na uveřejnění a vydání 
Díla. 
 
5. Vyhodnocení Soutěže 
 
Do 30 (slovy: třiceti) dní od uplynutí Doby trvání Soutěže vybere tříčlenná porota sestavená 
ze zástupců Pořadatele ze všech soutěžních prací ty, které vyhovují stanoveným 
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náležitostem pro soutěžní práce (dále také „Vybrané soutěžní práce“). Z nich následně 
tříčlenná porota vybere 10 (deset) soutěžních prací, za něž Instituce, které je přihlásily do 
Soutěže, obdrží výhry specifikované níže. 
 
 
6. Výhry a jejich předání 
 
Výhry jsou: 1.– 10. místo: cena, dle vlastního výběru Účastníka v hodnotě do 10.000 Kč vč. 
DPH. (Účastník v rámci registrace uvede, co by v případě výhry uvítal jako cenu v hodnotě 
do 10.000 Kč vč. DPH). Účastník je oprávněn vyhrát pouze jednu výhru. V případě, že 
výhercem vybraná cena v hodnotě 10.000 Kč vč. DPH nebude dostupná, nebo ji nebude 
schopen Pořadatel obstarat, vyhrazuje si Pořadatel právo vybrat jako cenu věc jinou, která 
bude co nejpodobnější původně vybrané ceně. 
 
Výherce bude společností Pojišťovna VZP, a. s. kontaktován na e-mailové adrese, kterou v 
registračním formuláři uvede. Pokud výherce nepotvrdí výherní e-mail a převzetí výhry do 
31.08. 2022 do 12:00 hod., nárok na výhru zaniká. Účast v Soutěži ani výhru není možné 
vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně. Výhra bude výherci předána 
zástupcem/zástupci Pořadatele osobně na adrese uvedené Institucí (např. Základní škola 
Nepomyšl).  V případě nepříznivé epidemiologické situace, budou výhry odeslány výhercům 
kurýrní službou na adresu, kterou uvedl soutěžící nebo výherní instituce. 
 
Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na stránkách 
https://www.ozivimecesko.cz/. Účastník se zavazuje seznámit s těmito zásadami autory 
soutěžních prací. Účastník se zavazuje v případě, že bude autor soutěžní práce mladší 16 
let vyžádat si informovaný souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů 
autora soutěžní práce.   Účastník se zavazuje, že v případě, kdy to bude nezbytné, uzavře  
s Pořadatelem smlouvu o zpracování osobních údajů (jako správce se zpracovatelem, 
případně jako společní správci).  

Podmínkou pro předání výhry výherci, je pořízení fotografie dítěte/dětí – autora/autorů 
Soutěžní práce s předanou výhrou. Instituce se zavazuje zajistit pro Pořadatele souhlas 
autora/autorů Soutěžní práce (případně i dalších osob, které budou přítomné u předávání) 
s pořízením fotografií dítěte/dětí  – autora/autorů vítězné soutěžní práce (případně i dalších 
osob, které budou přítomné u předávání) s výhrou během předávání a s použitím pořízené 
fotografie (fotografií) k marketingovým účelům Pořadatele, resp. uveřejněním fotografií na 
sociální ́síti Facebook a dalších sociálních sítích používaných Pořadatelem Soutěže, stejně̌ 
tak souhlas se zveřejněním fotografie prostřednictvím webových  stránek Pořadatele – 
www.pvzp.cz a užitím fotografií v propagačních materiálech Pořadatele (ať již tištěných nebo 
elektronických).  

V případě, že instituce/autor z libovolných důvodů odvolá souhlas nebo vyjádří nesouhlas s 
pořizováním a/nebo užitím fotografie (fotografií) vytvořených Pořadatelem či s dalším 
zpracováním svých osobních údajů ze strany Pořadatele (spolu s fotografií bude užito i 
jméno a příjmení, věk výherce, včetně označení Instituce, spolu s místem Instituce) dle 
předcházejícího odstavce, je Pořadatel oprávněn odmítnout výherci výhry předat výhru, a 
pokud již došlo k předání výhry, zavazuje se výherce výhru na výzvu Pořadatele vrátit 
Pořadateli. Pokud v této době již výherce výhry nebude s výhrou disponovat, vrátí Pořadateli 
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finanční částku odpovídající hodnotě výhry v době jejího předání výherci výhry. Stejné se 
uplatní v případě, že bude výherce vyloučen ze Soutěže z jiného důvodu. 

7. Závěrečná ustanovení 
 
Pojišťovna VZP, a. s., nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání 
nebo zpracování e-mailů s odpovědí na otázky a má právo konečného rozhodnutí ve všech 
záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Pojišťovna VZP, a. s., je oprávněna kdykoliv 
jednostranně změnit tato Pravidla, skladbu cen nebo jejich hodnotu, či Soutěž úplně zrušit 
bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na: 
https://www.ozivimecesko.cz/. V případě změny Pravidel budou nová Pravidla zveřejněna na 
webových stránkách https://www.ozivimecesko.cz/, přičemž nové znění Pravidel bude 
zasláno na e-mailovou adresu těm Účastníkům, kteří se již do Soutěže přihlásili. V případě 
nesouhlasu s novým zněním Pravidel mohou Účastníci od Soutěže odstoupit do 5 dní ode 
dne doručení nového znění Pravidel. Účastník může souhlas s novým zněním vyjádřit i tak, 
že ve lhůtě 5 dní ode dne doručení nových Pravidel ze Soutěže neodstoupí. 
 
Účastník je oprávněn odstoupit od Soutěže do 14 dní ode dne podání přihlášky (třeba jen co 
do konkrétního příběhu), a to zasláním odstoupení na níže uvedené kontaktní údaje, 
případně zasláním odstoupení na adresu sídla Pořadatele. Odstoupením zaniká účast 
v Soutěži, jakož i udělená licence k Dílu. 
 
 
Kontaktní údaje Pořadatele: 

− telefonní číslo: 233 006 311 
− e-mailová adresa: info@pvzp.cz 

 
Tato změněná pravidla jsou platná a účinná od 26.05. 2022. Podmínky výherních cen: 1. 
Výhry není možné vyměnit za peníze. 2. Výherní ceny nemohou být postoupeny dalším 
osobám. Cena je nevratná. 3. Výherce je povinen si výhru vyzvednou osobně, pokud 
nebude domluveno jinak. 4. Výherce bere na vědomí, že se budou pořizovat fotografie 
během předávání cen. 
 


