
Pravidla soutěže “Video challenge s Yellow pointem” 

 

I. Organizátor a pořadatel soutěže  
1. Organizátorem i pořadatelem soutěže je společnost Yellow Point, spol. s r.o. se sídlem Sluštická 1627/14, 

Praha 10 – Strašnice, 100 00, IČ: 26133237 (dále jen „pořadatel"). 

II. Termín a místo konání soutěže  
1. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1.5.2020 do 12.6.2020. 

III. Účast v soutěži 
1. Soutěž je určena všem žákům a studentům základních a středních škol (dále jen “účastník”). 
2. Videa musí vzniknout v domácím prostředí, každý tak natáčí a postuje video za sebe, ale vítězem se stane 

celá jeho třída. 
3. Počet videí na účastníka / třídu není omezen. 
4. V případě nemožnosti nahrát video z důvodu omezení věku může za účastníky nahrát jejich zákonný 

zástupce. 
5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s jejími pravidly budou ze soutěže 

vyřazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se přesto stala výhercem, nemá právo na výhru. 
6. Účastníci si jsou vědomi, že videa natáčejí na vlastní nebezpečí. 

IV. Požadavky na video 
1. Video musí mít souvislost s letními sportovními aktivitami pořadatele (www.yellow-point.cz/sportovni-aktivity), 

během jednoho videa může být zakomponováno více aktivit.  
2. Video musí být autorskou tvorbou daného účastníka. Jakékoliv využití videonahrávek, které nejsou dílem 

účastníka je nepřípustné. 
3. Délka videa max. 20 sekund. 
4. Autorská práva na použitou hudbu či jiné media pro editaci videa jsou zcela v režii účastníků a pořadatel za 

jejich nelegální použití nepřebírá žádnou odpovědnost.  

V. Zveřejnění videa 
1. Video bude nahráno účastníkem či jeho zákonným zástupcem do komentářů k příspěvku Video challenge na 

facebookové stránce Yellow pointem v období 1.5.2020 do 12.6.2020. 
2. U příspěvku musí být uvedeno jméno účastníka, název školy a třída, které se bude týkat případná výhra. 
3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže videa, která porušují pravidla soutěže, nebo jejichž obsah 

bude v rozporu s dobrými mravy nebo zákony ČR. 

VI. Průběh a vyhodnocení soutěže 
1. Videa zařazená do soutěže bude pořadatel evidovat a vyhodnocovat. 
2. Do finále postupuje 10 videí, které v komentářích příspěvku Videochallenge na facebookové stránce Yellow 

point získají nejvíce “lajků”. Hlasování bude ukončeno 12.6.2020 ve 20:00. 
3. O vítězi hlavní ceny rozhodne porota složená ze zaměstnanců pořadatele. 
4. Vítězem bude určena celá třída účastníka, který video nahrál. 
5. Vítěz bude vyhlášen a označen v příspěvku na facebookové stránce Yellow point dne 23.6.2020. 

VII. Výhra v soutěži  
1. Hlavní cena: celodenní program složený z aktivit ve Špindlerově mlýně v hodnotě 50.000,- Kč. 
2. Realizace programu v termínu 1.9.-31.10.2020. Všechny aktivity je třeba absolvovat v jeden den (dle 

domluvy) a “nevyčerpaný” rozpočet nelze nijak nárokovat zpět. 
3. Předpokládaný počet 30 žáků / studentů  + pedagogický doprovod (2-3 dospělé osoby). 
4. Aktivity: sjezd na silniční koloběžce, obří houpačka, lezecká stěna / síť, lukostřelba, zipline, slanění, týmová 

aktivita dle výběru pořadatele. 
5. Výhra nezahrnuje dopravu do Špindlerova mlýna, občerstvení a úrazové připojištění. 
6. Podrobné informace viz. samostatný dokument “Obsah výhry soutěž - školy  2020”. 
7. Všichni ostatní účastníci, kteří se dostanou do finálového výběru 10-ti videí pak budou odměněni vouchery 

na jednotlivé vstupy na naše aktivity. 

 

https://www.yellow-point.cz/sportovni-aktivity/


 

 

VIII.Ostatní ustanovení 
1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
2. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou. 
3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání 

důvodů a stanovení náhrady. 
4. Přihlášením do soutěže autor videa souhlasí s jeho použitím k propagaci společnosti Yellow point tak, jak 

pořadatel uzná za vhodné. 
5. Pořadatel není odpovědný za funkčnost internetových sítí a externích serverů. 
6. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ní 

neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku. 
7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů 

(dále jen „údaje“) do databáze pořadatele a s jejich případným následným zpracováním pro marketingové 
účely pořadatele dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to na dobu do odvolání souhlasu 
(maximálně na dobu 5 let). Soutěžící bere na vědomí svá práva ve smyslu ust. § 11, 21 zák. č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně 
kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto 
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Údaje budou zpracovány v 
automatizovaně vedené databázi pořadatelem soutěže jako správcem za účelem vyhodnocení soutěže a 
dalšího jeho marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, 
event. fotografie ve sdělovacích prostředcích na webových stránkách pořadatele, dále k nabízení výrobků a 
služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i zasílání obchodních sdělení 
prostřednictvím emailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu 
resp. od poskytnutí údajů. Udělený souhlas soutěžícího zahrnuje rovněž ve smyslu § 27 odst. 2 písm. a) zák. 
č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas s předáním osobních údajů do jiných států. Souhlas se 
poskytuje také pro účely zpracování údajů zpracovatelem, se kterým pořadatel uzavře smlouvu o zpracování 
údajů. Pořadatel oznámí zpracování takto poskytnutých osobních údajů dle § 16 zák. č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všichni zaměstnanci ze spolupracujících 
agentur a společností, resp. jejich děti. 

9. Tato pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na adrese www.yellow-point.cz/videochallenge. 

 
 

Kontakt na pořadatele:  

Bc. Lucie Doležalová, DiS. 

Mobil: +420 776 352 325 

e-mail: lucie@ypoint.cz 

 

Yellow Point, spol. s r.o. 

Kontaktní adresa: Svatopetrská 278, 543 51 Špindlerův Mlýn 

Fakturační adresa: Sluštická 1627/14, Praha 10 – Strašnice, 100 00 

IČ: 26133237  DIČ: CZ26133237 

web: www.ypoint.cz 

Všeobecné Obchodní podmínky platné od 25.5.2018 a Ochrana osobních údajů 

 

http://www.yellow-point.cz/videochallenge
http://www.ypoint.cz/
http://www.yellow-point.cz/obchodni-podminky/
http://www.yellow-point.cz/ochrana-osobnich-udaju/


Ve Špindlerově mlýně, 20.4.2020 


