
PRAVIDLA SOUTĚŽE „Velká pardubická SELFIE-mánie“ na instagramovém profilu 
Turistického informačního centra Pardubice (@visitpardubice):  
 
I. Obecná ustanovení 
1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje níže 
uvedené podmínky. 
2. Organizátorem soutěže je Turistické informační centrum Pardubice, nám. Republiky 1, 530 
21 Pardubice, IČ: 06495001 (dále jen „organizátor“). 
3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 
České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim 
blízké. 
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její 
pravidla. 
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou 
platností dle vlastního uvážení. 
6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. 
7. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se 
společností Meta a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté 
v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře 
nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Meta, 
která Instagram provozuje. 
 
II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů 
1. Účastník soutěže poskytuje sdílením fotografie organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby 
organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté fotografie a osobní údaje (jméno, příjmení, 
instagramové jméno a případně doručovací adresa) pro potřeby předání výhry. Soutěžící 
bere na vědomí, že osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, ale bez jejich poskytnutí 
nebude možné v případě výhry předat cenu.  
2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži 
svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících z 
Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění. Soutěžící bere na 
vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, 
právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na 
přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR. 
3. Výherce hlavní výhry souhlasí s fotografickým zaznamenáním předání výhry.  
 
III. Mechanismus soutěže 

1. Soutěž bude probíhat od 1. 7. do 31. 8. 2022. 
2. Fotografie mají zachycovat nejfotogeničtější místa města Pardubice pro tzv. selfíčka. 

V pozadí za osobami musí být jasně identifikovatelné místo z Pardubic. 
3. Fotografie nesmí obsahovat závadný obsah (např. násilný, pornografický apod.). 
4. Ze zaslaných fotografií porota vybere ta místa, která se budou nejčastěji zasílaná. Ty 

následně uvede v oficiálních materiálech Turistického informačního centra Pardubice 
jako nejlepší, ikonické body pro focení tzv. selfíček.  

5. Jeden soutěžící může zaslat fotografie z více míst pro tzv. selfíčka.  



6.  Ze všech fotografií, které byly účastníky vloženy v příslušném období, vylosuje 
organizátor výherce. U fotografie musí být uvedeno:  

a/ město trvalého bydliště,  
b/ hashtag #selfiePCE.  
c/ Podmínkou je dát „to se mi líbí“ stránce @visitpardubice 
d/ Důležité je mít profil na síti nastaven jako veřejný, abychom mohli vaše 
označené fotky vidět. 

7. Vylosování proběhne na začátku září pomocí platformy pro nezávislé losování.  
 
 
IV. Výhry a jejich předání 
1. Hlavní cenou soutěže je dárkový poukaz na 2 noci pro 2 osoby v Hotelu 100 v Pardubicích s 
překvapením. Další cena, 2 vstupenky na Velkou pardubickou, bude udělena soutěžícímu, 
jehož fotografie získá nejvyšší počet „to se mi líbí“ do 16 hodin dne 31. 8. 2022.  
2. Každý výherce bude informován o výhře na instagramové (@visitpardubice) a 
facebookové stránce Turistického informačního centra Pardubice (@iPardubice.cz). 
3. Výhry budou výhercům předány nebo zaslány organizátorem na základě dohody 
s výhercem.  
4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. 
 
Účastí v soutěži účastník prohlašuje, že s pravidly soutěže souhlasí a splňuje je. 


