Podrobná pravidla soutěže Rozkvetlé město 2021

1) Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
370 01 České Budějovice, IČO: 00244732 (dále jen „pořadatel“).
2) Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území statutárního města České Budějovice. Příjem soutěžních fotografií
bude zahájen 17. 5. 2021 a ukončen 15. 8. 2021 (dále jen „místo konání soutěže“ a „doba
konání soutěže“).
3) Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let (dále také „účastník“ nebo
„soutěžící“). Počet zaslaných soutěžních fotografií od jednoho soutěžícího není omezen.
K předání výhry účastníkovi nedojde v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či
jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
4) Princip a podmínky soutěže
Účastník se může zapojit do soutěže tak, že na e-mailovou adresu
rozkvetlemesto@c-budejovice.cz odešle soutěžní fotografii vlastní kvetoucí květinové
výsadby. Dále v e-mailu uvede adresu, na které se nachází květinová výsadba a kontakty v
podobě jména, příjmení a telefonního čísla.
Další možností zapojení do soutěže je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a fotografií
květinové výzdoby na podatelně Magistrátu města České Budějovice. Předtištěná papírová
přihláška je k dispozici v Informačním centru českobudějovického magistrátu (nám.
Přemysla Otakara II. 1/1 370 92 České Budějovice, vchod č. 3).
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – rozkvetlé okno a volná kategorie. V kategorii
rozkvetlé okno budou posuzovány květiny zdobící okna domů a balkóny. Volná kategorie
zahrnuje předzahrádky domů, květinové záhony a ostatní kreativní květinovou výzdobu. Do
soutěže se mohou přihlásit jak pěstitelé pěstující květiny na soukromém pozemku, tak i na
pozemku ve vlastnictví statutárního města Č. Budějovice. Květinová výsadba zapojená do
soutěže musí být viditelná z veřejně přístupného místa. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo
konečného posouzení soutěžních fotografií, hodnocení provede komise složená z vybraných
zaměstnanců OSVS. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího před předáváním výhry
tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je řádným soutěžícím, který
zaslal soutěžní fotografii a splňuje pravidla soutěže.

5) Výhry v soutěži
Vybráno bude celkem deset výherců, z každé kategorie pět. Odměny za umístění v příslušné
kategorii činí:
Kategorie rozkvetlé okno:
1. místo 10 000 Kč
2. místo 7 000 Kč
3. místo 5 000 Kč
4. místo 3 000 Kč
5. místo 2 000 Kč

Volná kategorie:
1. místo 10 000 Kč
2. místo 7 000 Kč
3. místo 5 000 Kč
4. místo 3 000 Kč
5. místo 2 000 Kč
6) Kontaktování výherce a doručení výher
Výherci soutěže budou o výhře informováni telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 30. září
2021. Výše uvedené odměny budou výhercům vyplaceny bankovním převodem do 30 dnů ode
dne sdělení bankovního účtu.
7) Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Odesláním fotografií do soutěže souhlasí účastník se shromažďováním a zpracováváním
poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
(dále jen „Zákon“) a dále ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále
jen „GDPR“). Správcem poskytnutých osobních údajů je pořadatel soutěže. Osobní údaje
budou zpracovány pro účely organizace soutěže a předání odměn. Účastník souhlasí
s pořízením fotografií ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a se zveřejněním výsledků
soutěže v tisku a médiích, a to v rozsahu jméno, příjmení, název ulice, fotografie květinové

výsadby a fotografie soutěžícího. Osobní údaje budou uchovávány po dobu 1 roku od ukončení
soutěže, následně budou zlikvidovány.
Účastník je srozuměn s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně
písemně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo
na opravu těchto osobních údajů, právo na jejich výmaz a další oprávnění v souladu s čl. 15 –
20 GDPR. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek
vyřazení ze soutěže.
8) Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit
či změnit její pravidla. Rozhodnutí o výherci je výlučným právem pořadatele, na výhru není
právní nárok. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto
učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetové stránce města České
Budějovice www.c-budejovice.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle
předchozí věty. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné závazky. Pořadatel
není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými
prostředky. Účastník se zavazuje poskytovat pořadateli pouze pravdivé údaje.

