
PRAVIDLA SOUTĚŽE „VIDEOSOUTĚŽ FAF VFU“ 

 

Pořadatel a organizátor soutěže 

Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno  

Místo konání soutěže 

Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky a v areálu Veterinární a 

farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno 612 42. Soutěžní příspěvky mohou být 

zaslány elektronickou cestou. 

Trvání soutěže 

Soutěž trvá od 12. 9. 2016, 12:00 do 30. 10. 2016, 24:00. 

Podmínky účasti v soutěži 

1. Soutěžícím se mohou stát pouze osoby, které jsou v době konání studenty Farmaceutické 

fakulty VFU Brno nebo jsou v pracovně-právním vztahu k VFU Brno,  a které splní stanovená 

pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se 

zpracováním osobních údajů.  

2. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného 

vkladu. 

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů 

1. Soutěžící natočí video (dále také jako „soutěžní příspěvek) v délce do 1 minuty, které zachytí 

život a studium na Farmaceutické fakultě VFU Brno, případně aktivity studentů a 

zaměstnanců fakulty. Z příspěvku musí být zřejmé, že se týká studentů, zaměstnanců, nebo 

jiné aktivity spojené s životem a studiem na Farmaceutické fakultě VFU Brno. 

2. Soutěžící zašle příspěvek ve formátu .avi nebo .mp4 na adresu vfu@vfu.cz s předmětem 

„Videosoutěž FaF“. Soubor s videem musí být označen jako Soutez_FaF_Jmeno_Prijmeni.avi 

(.mp4). Videosoubor v uvedeném formátu lze předat také osobně v kanceláři Odd. Vnějších 

vztahů VFU Brno (budova Rektorátu, druhé patro). 

3. Video bude sloužit k propagačním účelům Farmaceutické fakulty VFU Brno nebo k propagaci 

VFU Brno, na tento záměr bere soutěžící při jeho pořízení ohled. 

mailto:vfu@vfu.cz


4. Zasláním/předáním videa do soutěže poskytuje soutěžící organizátorům soutěže výhradní 

právo ke zveřejnění či naopak nezveřejnění obsahu tohoto videa, případně s jeho úpravou. 

5. Zasláním/předáním videa do soutěže se soutěžící zaručuje, že je autorem videa. 

6. Výhercem se stanou autoři tří příspěvků vybraných porotou složenou ze zástupců vedení 

Farmaceutické fakulty VFU Brno, sekretariátu prorektorky pro vzdělávání a odd. vnějších 

vztahů VFU Brno. S výjimkou zástupce odd. vnějších vztahů nebudou členové poroty znát při 

hodnocení jména autorů videí.  

7. Výhrou je odměna / stipendium ve výši: 

a. 5 000 Kč pro autora videa zvoleného na 1. místě 

b. 3 000 Kč pro autora videa zvoleného na 2. místě 

c. 2 000 Kč pro autora videa zvoleného na 3. místě 

Za účast v soutěži nenáleží soutěžícímu žádná odměna nebo jiné plnění. 

8. Výherci budou kontaktováni e-mailem, který uvedli při zaslání/předání videa do soutěže do 30. 

10. 2016 a jejich jména budou oznámena na oficiálním facebookovém profilu VFU Brno. 

9. Předání cen proběhne osobně po předchozí domluvě na děkanátu fakulty. 

10. Výhry nejsou právně vymahatelné a nelze za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  

1. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s dalším zpracováním a případnými úpravami 

soutěžního příspěvku pro účely propagace – zejména zveřejněním na oficiálních profilech 

Farmaceutické fakulty VFU Brno nebo VFU Brno y na sociálních sítích, webové stránce 

fakulty/univerzity nebo při účasti na propagačních akcích jako jsou veletrhy vzdělávání a to 

včetně zahraničních. Jméno autora bude vždy u videa uvedeno. 

2. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že 

poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese 



pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, 

blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se 

může obrátit na pořadatele. 

3. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od vyhlášení výsledků 

soutěže a dalšímu použití až do případného písemného odvolání souhlasu.  

4. Tento souhlas může soutěžícíkdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu soutěžící 

ztrácí nárok na výhru v soutěži. 

Další důležité podmínky soutěže 

1. Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu 

jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.  

2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. 

3. Výhercem se nemůže stát osoba zapojená do organizace soutěže.  

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do 

soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá 

nárok na výhru. 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího soutěže, jehož chování či 

obsah zaslaného soutěžního příspěvku vykazuje známky nekalého či podvodného jednání 

nebo snahu poškodit dobré jméno Farmaceutické fakulty VFU Brno nebo VFU Brno.. 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, jehož video by ohrožovalo 

mravní východu mládeže, podporovalo rasismus a xenofobii nebo bylo jiným způsobem 

urážlivé. 

 

V Brně dne 12. 9. 2016 

 


