
PRAVIDLA SOUTĚŽE „Poznávej s Invia” 
 
 

1. POŘADATEL 
1.1 Pořadatelem soutěže je GetFound s.r.o., společnost se sídlem Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2, IČO: 020 00 199, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 214263 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Zpracovatel“ pro účely ochrany osobních údajů). Zadavatelem 
soutěže je Invia.cz, a.s., společnost se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. B 15601 (dále jen „Invia“). 

 
2. MÍSTO KONÁNÍ A PRŮBĚH SOUTĚŽE 
2.1 Přihlašování do soutěže probíhá ve spolupráci se základními školami na území České republiky, v termínu od 1. 2. 2020 do 31. 10. 2020. Vyhodnocení 

vítězů proběhne dne 7. 5. 2020. Výhry budou odeslány výhercům poštou nebo mailem do 14. 5. 2020. 
 
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

3.1 Soutěžícím se může stát každý žák základní školy, který se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „Soutěžící“). Ze soutěže budou 

vyřazeni ti Soutěžící, kteří nesplní požadované podmínky soutěže, jednající v rozporu s pravidly nebo dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento 

Soutěžící i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. 

  
4. PODMÍNKY A REGISTRACE DO SOUTĚŽE 

4.1 Soutěžící budou mít za úkol vytvořit dílo na téma „Svět, který nás obklopuje“. Žáci prvního stupně základních škol vytvoří na dané téma obrázek 

libovolnou technikou. Doporučený formát je A3 či A4. Žáci druhého stupně základních škol zpracují eseje v angličtině o rozsahu 1–2 A4 textu (cca 300–

600 slov, příp. 1–2 normostrany). Díla je možné tvořit ve vyučovacích hodinách dle zadání učitele, ale i doma. 

4.2 Z vytvořených děl vyberou vyučující v rámci školního předkola ze svých základních škol max. 5 nejlepších nebo nejoriginálnějších z každé třídy, jejichž 

autorům bude umožněna registrace díla do celostátní soutěže. Registrace do soutěže probíhá na základě těchto pravidel prostřednictvím vyplnění 

registračního formuláře podepsaného zákonným zástupcem žáka přiloženého k Dílu. Podmínkou pro účast v soutěži je dále také udělení souhlasu 

s užitím autorského díla v rozsahu dle znění těchto pravidel a dále potvrzení seznámení s pravidly soutěže a podmínkami ochrany osobních údajů. 

4.3 Vybraná a registrovaná Soutěžní díla budou doručena na adresu sídla Pořadatele nebo na email: soutez@invia.cz. Na poštovní obálku nebo do předmětu 

emailu je třeba označit „Soutěž Invia.“ Registrační formulář se souhlasem musí být přiložen v obou případech. 

 

5. VÝHRA 

5.1 Z registrovaných děl do celostátního kola soutěže vybere odborná komise Pořadatele na základě nápadu, originality, kvality i detailu zpracování 6 

vítězných děl, která odmění Pořadatel Vouchery pro nákup služeb u Invia v následujícím pořadí.  

Kategorie 1. stupeň ZŠ – 1. cena 10.000 Kč, 2. cena 5.000 Kč, 3. cena 3.000 Kč. + 2.000 Kč pro učitele vítězného žáka 

Kategorie 2. stupeň ZŠ – 1. cena 10.000 Kč, 2. cena 5.000 Kč, 3. cena 3.000 Kč. + 2.000 Kč pro učitele vítězného žáka 
 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1 Osobní údaje poskytnuté Pořadateli v rámci registrace do soutěže zpracovává Invia jako správce výlučně pro účely realizace soutěže a ochrany právních 
nároků z účasti v soutěži po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Zákonným důvodem pro zpracování je plnění smluvních povinností. 
Poskytnuté osobní údaje může Invia zpracovávat také na základě oprávněných zájmů. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních 
nároků. Invia využívá za účelem zpracování. Při zpracování osobních údajů využívá Invia jako správce pro účely této soutěže služeb Pořadatele jako 
zpracovatele osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů nalezne Soutěžící a jeho Zákonný zástupce na webových stránkách Invia 
https://www.invia.cz/ochrana-soukromi/. 

 
7. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ 
7.1 Registrací do soutěže uděluje Soutěžící Pořadateli a Invia licenci k výkonu práva užít dílo v původní nebo jiným zpracované nebo pozměněné podobě, 

všemi možnými způsoby užití, jež povaha díla připouští, a to pro komerční i nekomerční účely, bez množstevních nebo územních omezení. Invia i 
Pořadatel jsou tímto způsobem oprávněni užívat všechny registrovaná soutěžní díla od data jejich registrace do 31.12.2020.  

7.2 Licence k užití registrovaných děl se uděluje jako nevýhradní, přičemž Pořadatel ani Invia nemá nahraná a registrovaná díla povinnosti jakýmkoliv 
způsobem užít. Licence k užití soutěžních děl se uděluje jako bezplatná. 

7.3 Výherní díla z celostátní soutěže je Invia oprávněna zveřejnit a publikovat na webových stránkách www.invia.cz a na sociálních sítích Invia pod 
registračním názvem díla a uvedením jména autora a jeho základní školy. 

7.4 Autor si je vědom, že se registrovaná díla do soutěže autorovi nevrací a uděluje tímto Pořadateli a Invia souhlas po uplynutí oprávnění k užití díla dle čl. 
7.1 dílo zničit.  

 
8. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE 
8.1 Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady podmínky soutěže kdykoli jednostranně změnit, soutěž odložit, zkrátit, přerušit 

nebo zrušit. 
 
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
9.1 Na výhru není právní nárok a výhra není právně vymahatelná. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo 

výhry peněžní nebo jiné alternativní plnění. Invia si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a 
měnit podmínky předání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být Soutěžícímu předána v souladu s těmito pravidly. V případě 
jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím Invia. 

9.2 Účastí v soutěži Soutěžící a jeho zákonný zástupce souhlasí s pravidly soutěže a potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami ochrany osobních 
údajů. 
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Registrace do soutěže „Poznávej s Invia“ 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:      _________________________________________________________________________ 

 

POVĚŘENÝ UČITEL:    _________________________________________________________________________ 

 

 

NÁZEV DÍLA (volitelný): 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: 
 

DATUM NAROZENÍ: 
 

ADRESA: 
 

EMAIL (žáka nebo zákonného 
zástupce): 

 

 

 

 

Soutěžící registrací do soutěže souhlasí s pravidly soutěže a podmínkami ochrany osobních údajů. 

Soutěžící registrací do soutěže uděluje Pořadateli a Invia licenci k užití autorského díla v rozsahu pravidel soutěže. 

 

 

 

DATUM:         PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: 

 

___________________________                                                         ______________________________________ 

 

 

 

 


