
PRAVIDLA VÝZVY A SOUTĚŽE “POŠLETE VZKAZ PŘÍBĚHEM” (dále jen “Pravidla”)

I. Obecná ustanovení
1. Pořadatelem soutěže s názvem “Pošlete vzkaz příběhem” (dále jen “soutěž”) je

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“).

2. 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”).

3. Soutěží se rozumí soutěž založená na principu zaslání soutěžního příspěvku v
podobě souvislého textu sepsaného na téma určeného pořadatelem a v podobě
kreativně zpracovaného soutěžního příspěvku (dále jen souhrnně “soutěžní práce”), a
to na základě výzvy k zaslání soutěžní práce zveřejněné pořadatelem na webové
stránce: www.posletevzkazpribehem.cz.

4. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
právních předpisů.

II. Účastník soutěže
1. Soutěžícím se rozumí každá právnická osoba / instituce / organizace poskytující

edukativní služby dětem, nebo se jinak věnující práci s dětmi (dále jen „instituce“), jež
soutěží prostřednictvím svých žáků, studentů či členů (dále jen „autoři soutěžních
prací“), kteří jako autoři soutěžních prací poskytnou tyto své soutěžní práce instituci
za účelem účasti v soutěži.

2. Aby se instituce mohla zúčastnit se soutěže, musí oslovit právnickou osobu/instituci či
organizaci poskytující pečovatelské služby seniorům (dále jen „seniorská instituce“)
s nabídkou ke spoluúčasti v soutěži. Pokud seniorská instituce takovou nabídku
přijme, instituce zajistí setkání seniorů s autory soutěžních prací. Senioři poskytnou
potřebné informace či prostředky jednotlivým autorům soutěžních prací, na jejichž
základě budou vytvořeny soutěžní práce. Tato seniorská instituce je povinna seznámit
seniory s těmito Pravidly, jakož i se Zásadami zpracování osobních údajů dle čl. IV.
odst. 3 těchto Pravidel. Tím, že senioři poskytnou potřebné informace či prostředky
jednotlivým autorům soutěžních prací, na jejichž základě budou vytvořeny soutěžní
práce, vyjadřují souhlas s těmito Pravidly a se Zásadami zpracování osobních údajů
dle čl. IV odst. 3 těchto Pravidel.

3. V případě výhry soutěžícího má seniorská instituce, která přijala nabídku tohoto
soutěžícího ke spoluúčastí v soutěži, nárok na podíl z výherní ceny dle čl. IV. odst. 1
těchto Pravidel.

4. Tato soutěž je součást projektu pořadatele s cílem propojit generace a navázat
mezigenerační dialog. Prostřednictvím této soutěže by pořadatel rád sesbíral životní
příběhy seniorů a jejich kreativní zpracování a případně vytvořil, zveřejnil
publikaci/sbírku životních rad, mouder a příběhů seniorů, které budou doplněny právě
o kreativně zpracované výstupy od autorů soutěžních prací, které využívají služeb
instituce.

5. Přihlášením do soutěže tak soutěžící vyjadřují vůli, aby (i) do soutěže poskytnuté
soutěžní práce byly shromážděny a zveřejněny pořadatelem, (ii) za takové poskytnutí
soutěžní práce měli možnost vyhrát výhru stanovenou v těchto pravidlech.
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6. Soutěžící 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.

7. Učitel, vychovatel či jiný pedagogický pracovník, který podle čl. III. odst. 5 těchto
pravidel zasílá pořadateli soutěžní práci soutěžícího (dále jen „vyučující“), zajistí u
autora soutěžní práce mladšího 18 let souhlas jeho zákonného zástupce s účastí v
soutěži a podepsaný písemný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
dle čl. IV odst. 3 těchto Pravidel.

8. Vyučující je povinen autora soutěžní práce anebo jeho zákonného zástupce (za
předpokladu, že soutěžící není schopen porozumět obsahu tohoto textu) informovat,
že odesláním soutěžní práce autor soutěžní práce anebo jeho zákonný zástupce (za
předpokladu, že autor soutěžní práce tomuto textu nerozumí):

- souhlasí se zařazením soutěžní práce do soutěže a s případným
zveřejněním soutěžni práce spolu s uvedením jména a příjmení autora
soutěžní práce a jeho fotografie na webové stránce pořadatele:
www.posletevzkazpribehem.cz, na profilech sociálních sítí pořadatele,
případně na dalších internetových platformách pořadatele a ve
výsledné publikaci/sbírce;

- prohlašuje, že odeslaná soutěžní práce, je autorským dílem autora
soutěžní práce, resp. autor soutěžní práce je vykonavatelem všech
autorských práv k dílu, jejich užití v soutěži není v rozporu s
autorskými právy a/nebo právy třetích osob;

- souhlasí s použitím a dalším uměleckým zpracováním soutěžni práce
pořadatelem a organizátorem a uděluje pořadateli nevýhradní licenci k
užití díla bez množstevního omezení pro všechny země světa na dobu
trvání majetkových práv dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), a to k rozmnožování díla,
rozšiřování díla nebo jeho části, k užití díla nebo jeho části sdělováním
veřejnosti, sdělováním počítačovou nebo obdobnou sítí (§ 18 AZ), k
rozmnožování, rozšiřování a ke sdělování veřejnosti, k jeho sdělování
v děleném nebo jinak upraveném obrazu obsahujícím v oddělené části
reklamu, sponzoring, selfpromotion nebo jiné textové a obrazové
informace, k užití textové a obrazové podoby díla nebo jeho částí k
vydání v knižní formě tiskem anebo k vydání díla vzniklého
přetvořením nebo zpracováním námětu či scénáře, a to ve všech
jazycích, k zařazení díla nebo jeho částí beze změny, po zpracování či
jiné změně, samostatně nebo ve spojení s jinými autorskými díly do
nového díla nebo do díla souborného a užít dílo při užití těchto nově
vytvořených děl ve výše uvedeném rozsahu, k propagování díla
pořadatele všemi obvyklými způsoby (anotace v tisku, upoutávky v
televizích nebo v rozhlasu, fotografie a ukázky na internetu, zejména
na webových stránkách organizátora, apod.), oprávnění opatřit dílo
logem nebo jiným označením pořadatele, včetně textových,
obrazových či jiných informací, a to libovolně často. Autor soutěžního
díla uděluje oprávnění bezúplatně a pořadatel není povinen nabyté
oprávnění využít.

9. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pojišťovny VZP, a. s., a jejich rodinní
příslušníci. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří plně splní stanovené
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podmínky. Pořadatel a organizátor soutěže mají právo výsledného posouzení splnění
stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Soutěžící, kteří nesplní
podmínky účasti v soutěži, nebo kteří budou jednat v rozporu s pravidly, nebudou do
soutěže zařazení, resp. můžou být ze soutěže vyloučeni.

III. Podstata a průběh soutěže
1. Soutěž probíhá na území České republiky od 1. 3. 2023 od 0:01 hod.

do 30. 6. 2023 do 23:59 hod.
2. Soutěžní práce lze zasílat po celou dobu trvání soutěže, nejpozději však

do 30. 6. 2023 do 23:59 hod.
3. Soutěžní práce lze zasílat pouze elektronicky skrze registrační formulář dostupný na

webových stránkách www.posletevzkazpribehem.cz.
4. Soutěžící řádně vyplní a doručí registrační formulář, jehož součástí je:

- pole pro vložení identifikačního čísla a názvu soutěžící instituce, jména
a příjmení kontaktní osoby, adresy instituce, telefonického kontaktu,
e-mailového kontaktu;

- pole pro vložení identifikačního čísla a názvu seniorské instituce,
jména a příjmení kontaktní osoby, adresy instituce, telefonického
kontaktu, e-mailového kontaktu;

- pole pro vložení soutěžní práce – textu příběhu seniora a jeho názvu
včetně jména a příjmení seniora, jeho věku a fotografie seniora, a
možnost vložení medailonku seniora a nahrání fotky vztahující se
k příběhu poskytnutého seniorem;

- pole pro vložení soutěžní práce – kreativně zpracovaného příběhu
seniora ve formě JPG, PNG, PDF, popř. prolink na úložiště v případě
video/audio stopy, včetně jména a příjmení autora soutěžní práce, jeho
věku, třídy a možnost vložení fotografie autora a připojení poznámky;

- pole pro vložení popisu procesu vzniku soutěžní práce, fotografií, popř.
prolinku na úložiště v případě většího množství fotografií či v případě
video stopy;

- pole pro vložení informace o čerpání výherní ceny, v případě umístění
na 6. – 7. místě dle čl. IV. odst. 1 písm. b. těchto Pravidel a realizaci
společného projektu/aktivity autorů soutěžních prací a seniorů –
soutěžící uvede, jakým způsobem by výhru využil k realizaci takového
projektu/aktivity.

5. Soutěžící 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 došlo nejpozději 30. 6. 2023 v 23:59. Přihlášky budou uloženy a řazeny v
pořadí, v jakém byly doručeny.

6. Soutěžící fyzicky zašle soutěžní práci na adresu organizátora soutěže: Foxo s.r.o., se
sídlem: Bubenská 704/51, Holešovice, 170 00 Praha 7. Pro zařazení do soutěže je
nezbytné, aby k odeslání došlo nejpozději 30. 6. 2023 v 23:59.

7. Zasláním soutěžní práce vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly, jakož i
potvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů a potvrzuje, že
seniorská instituce, která se spoluúčastní soutěže se soutěžícím, souhlasí s těmito
Pravidly a seznámila seniory v této seniorské instituci se Zásadami zpracování
osobních údajů dle čl. IV odst. 3 těchto Pravidel. Zároveň tím potvrzuje, že souhlas se
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zpracováním osobních dle Zásad zpracování osobních údajů dle čl. IV odst. 3 těchto
Pravidel neposkytla osoba, jež je omezena na svéprávnosti.

8. Ze všech soutěžních prací doručených pořadateli ve lhůtě stanovené v čl. III. odst. 2
těchto Pravidel vybere porota pořadatele 7 výherců.

9. Výherci budou vyhlášeni a zveřejněni na webové stránce pořadatele:
www.posletevzkazpribehem.cz nejdříve 1. 9. 2023 v 0:01 hod., nejpozději 30. 9. 2023
ve 23:59 hod.

IV. Výhry a jejich předání
1. Výhry jsou:

a. 1.– 5. místo: cena, dle vlastního výběru soutěžícího v hodnotě do 50.000 Kč
vč. DPH (25.000 Kč vč. DPH obdrží instituce, 25.000 Kč vč. DPH obdrží
seniorská instituce). Soutěžící je oprávněn vyhrát pouze jednu výhru. V
případě, že výhercem vybraná cena nebude dostupná, nebo ji nebude
schopen pořadatel obstarat, vyhrazuje si pořadatel právo vybrat jako cenu věc
jinou, která bude co nejpodobnější původně vybrané ceně.

b. 6. – 7. místo: cena v hodnotě 30.000 Kč vč. DPH na realizaci společného
projektu/aktivity autorů soutěžní práce a seniorů (soutěžící v rámci registrace
uvede, na jaký projekt/aktivitu by v případě výhry využil cenu v hodnotě do
30.000 Kč vč. DPH).

2. 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 15. 10. 2023 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 seniorské
instituce (např. Domov seniorů Nepomyšl). V případě nepříznivé epidemiologické
situace, budou výhry odeslány výhercům kurýrní službou na adresu, kterou uvedl
soutěžící nebo výherní instituce.

3. Zásady zpracování osobních údajů jsou dostupné na stránkách
www.posletevzkazpribehem.cz. Soutěžící se zavazuje seznámit s těmito zásadami
autory soutěžních prací. Soutěžící se zavazuje v případě, že bude autor soutěžní
práce mladší 18 let vyžádat si podepsaný informovaný písemný souhlas zákonného
zástupce se zpracováním osobních údajů autora soutěžní práce. Seniorská instituce,
která se bude spoluúčastnit soutěže se soutěžícím, se zavazuje seznámit seniory se
zásadami zpracování osobních údajů vyvěšených na výše uvedené webové stránce
tohoto odstavce. Soutěžící instituce se dále zavazuje, že v případě, kdy to bude
nezbytné, uzavře s pořadatelem smlouvu o zpracování osobních údajů (jako správce
se zpracovatelem, případně jako společní správci).

4. Podmínkou pro předání výhry výherci je pořízení fotografie autora soutěžní práce a
seniora, který tomuto autorovi soutěžní práce poskytl informace či prostředky
k vytvoření soutěžní práce, s předanou výhrou. Instituce se zavazuje zajistit pro
pořadatele souhlas autora/autorů soutěžní práce/zákonných zástupců autorů
soutěžních prací (případně i dalších osob, které budou přítomné u předávání) s
pořízením fotografií autorů výherních soutěžních prací , seniora/seniorů, kteří těmto
autorům soutěžních prací poskytli informace či prostředky k vytvoření soutěžních
prací (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 sociální́ síti Facebook a dalších sociálních
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sítích používaných pořadatelem soutěže, stejně̌ tak souhlas se zveřejněním fotografie
prostřednictvím webových stránek pořadatele – www.pvzp.cz,
www.posletevzkazpribehem.cz, a užitím fotografií v propagačních materiálech
pořadatele (ať již tištěných nebo elektronických).

5. V případě, že soutěžící/autor soutěžní práce/zákonný zástupce autora soutěžní
práce/senior 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 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.

V. Závěrečná ustanovení
1. 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: www.posletevzkazpribehem.cz. V případě změny pravidel
budou nová pravidla zveřejněna na webových stránkách
www.posletevzkazpribehem.cz, přičemž nové znění pravidel bude zasláno na
e-mailovou adresu těm soutěžícím, kteří se již do soutěže přihlásili. V případě
nesouhlasu s novým zněním pravidel mohou soutěžící od soutěže odstoupit do 5 dní
ode dne doručení nového znění pravidel. Soutěžící může souhlas s novým zněním
vyjádřit i tak, že ve lhůtě 5 dní ode dne doručení nových pravidel ze soutěže
neodstoupí.

2. Soutěžící je oprávněn odstoupit od soutěže do 14 dní ode dne podání přihlášky (třeba
jen co do konkrétní soutěžní práce), 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.

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

4. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v
souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této
Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz)
Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení
sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a
poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na
zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na
internetových stránkách České obchodní inspekce.
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Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 3. 2023.

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.


