PRAVIDLA SOUTĚŽE #TrueNeboMark

Pořadatel a organizátor soutěže:
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost JAD Productions s.r.o., se sídlem
Bubenská 1477/1, Praha - Holešovice, PSČ 170 00, IČ: 247 44 743, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 170742(Pořadatel).
Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 20. 5. 2017 do 20. 6. 2017, v pěti soutěžních kolech.
Termíny a témata jednotlivých soutěžních kol:
● 20. 5. – 26. 5. 2017 (téma obličej)
● 27. 5. – 2. 6. 2017 (téma bydlení)
● 3. 6. – 9. 6. 2017 (téma jídlo)
● 10. 6. – 16. 6. 2017 (téma nehty)
● 17. 6. – 21. 6. 2017 (volné téma)
Kurátoři soutěže:
Soutěž budou podporovat tzv. kurátoři z řad veřejně známých osobností, jejichž jména a
odkazy
na
jejich
instagramové
profily
budou
zveřejněny
na
www.ynspirology.cz/truenebomark. Pořadatel doporučuje sledovat instagramové profily
kurátorů pro informace o aktuálním dění soutěže.
Účast v soutěži:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13-ti let, která má trvalý pobyt
v České republice nebo ve Slovenské republice, která má vytvořený vlastní instagramový
profil. Osoba mladší 15-ti let se soutěže může zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného
zástupce. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito podmínkami
soutěže.
Soutěžícím se stává osoba, která (i) splňuje podmínky účasti v soutěži a (ii) v době konání
soutěže na svůj instagramový profil nasdílí příspěvek - veřejně dostupnou fotografii, která
bude splňovat téma daného soutěžního kola a označí ji hastagem #TrueNeboMark.
Soutěžící může k příspěvku přidat i vlastní popisek. Každý soutěžící se může do této
soutěže zapojit i opakovaně, včetně opakované účasti v jednotlivých kolech – vyhrát však
může jen jednou.
Sdílením fotografie nasociální síti Instagram vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly soutěže.
Soutěžící odpovídá za to, že nasdílená fotografie splňuje podmínky pro zveřejnění na
sociální síti Instagram – zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, diskriminaci, nezákonné či
nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní
předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy
Pořadatele. Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití nasdílené fotografie od všech
osob, které jsou na ní zachyceny, a odpovídá za to, že jejím uveřejněním v rámci soutěže

nebudou poškozena žádná práva třetích osob.
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a
osoby jim blízké.
Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktů či služeb Pořadatele.
Mechanika soutěže:
Každou sobotu po dobu trvání soutěže kurátoři na svých instagramovém profilech zveřejní
soutěžní výzvu pro dané soutěžní kolo. Soutěžící mohou v daném soutěžním kole soutěžit
vždy do pátku (do 24:00h) následujícího týdne. Vyhlášení výherců daného soutěžního kola
proběhne vždy v sobotu následujícího týdne na instagramovém profilu kurátorů; zároveň
dojde je zveřejnění soutěžní výzvy pro následující soutěžní kolo.
Výhry:
Výhra je pro všechny soutěžní kola stejná. Výhrou jsou vždy kromě „překvapení“ v hodnotě
1000,-Kč i dvě jednodenní vstupenky na Ynspirology Festival, který se uskuteční ve dnech
24. a 25. června 2017, v Praze v Metropolí Zličín, v hodnotě á 345,- Kč.
Výběr výherců:
Po ukončení každého soutěžního kola vybere porota složená ze zástupců kurátorů a
Pořadatele 50 vítězů. Hodnocení poroty bude čistě subjektivní. Každý výherce získá dvě
vstupenky (ke vstupu pro dvě osoby).
Výherci budou informováni o výhře prostřednictvím soukromé zprávy zaslané na jejich
instagramový profil do 48 hodin po skončení soutěžního kola. Výherci budou rovněž po
skončení
daného
soutěžního
kola
oznámeni
na
webových
stránkách
www.ynspirology.cz/truenebomark.
Ostatní podmínky:
Soutěžící souhlasí se (i) zveřejněním nasdílené fotografie a (ii) s pořízením a použitím
fotografií nebo videí jeho osoby během 
Ynspirology Festival a se zveřejněním jeho jména a
příjmení v případě, že se stane výhercem, a to na internetových stránkách a na sociálních
sítích (Instagram, Facebook, Twitter apod.) akce 
Ynspirology Festival a Pořadatele.
Na výhry nevzniká právní nárok, nelze je vyměnit za hotovost nebo místo nich požadovat
jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
Pořadatel nehradí výhercům žádné náklady spojené s výhrou (zejména cestovné).
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli pozastavit, změnit či ukončit, a to s účinností
ode dne uveřejnění takové informace na webové stránce 
www.ynspirology.com
. Soutěžící
v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže ani
za škodu způsobenou přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů či za škodu,

kterou může výhra způsobit výherci či třetím osobám ani za průběh doručování výher.
Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že
bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo
jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže.
Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
Tato soutěž není v žádném ohledu sponzorována, podporována, organizována,
provozována nebo propojená s provozovatelem sociální sítě Instagram.
V Praze dne 20. 5. 2017

