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Podmínky účasti v soutěži Stavíme Vám sen (dále jen „podmínky účasti“) 

1. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost better place, s.r.o. se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 
Kolín II, IČ: 04421116 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. C 247307 (dále jen „pořadatel“). Účast na soutěži Stavíme Vám sen (dále jen 
„soutěž“) je možná výhradně za níže uvedených podmínek.  

2. Termín konání soutěže  

Soutěž probíhá od 22. 10. 2018 do 11. 12. 2018 (dále jen „doba konání soutěže“) na 
webových stránkách https://lepsimisto.cz (déle jen „web pořadatele“). 

3. Účast v soutěži 

Účastník soutěže musí mít bydliště v České republice a dosáhl věku min. 18 let. Zároveň je 
členem spolku, svazu, nebo klubu s provozovnou či sídlem v Kolíně (využívané prostory 
mohou být i pronajaté např. od města nebo školy), za nějž přihlašuje projekt prostřednictvím 
formuláře „Přihlaste svůj projekt“  na webu pořadatele. Definici spolku, svazu a klubu naleznete 
na konci tohoto bodu. Účastník soutěže musí být oprávněn vedením spolku, svazu, nebo 
klubu, jehož je členem, k přihlášení projektu do soutěže a k vystupování jako odpovědná osoba 
projektu, čímž se stává kontaktní osobou projektu. Účastník soutěže, který splňuje výše 
uvedená specifika, musí ve formuláři uvést své celé jméno a e-mailovou adresu pro plnění své 
role odpovědné a kontaktní osoby projektu. E-mailová adresa účastníka soutěže bude využita 
výhradně za účelem komunikace s pořadatelem o projektu, soutěži a informování v případě 
výhry a následně v případě výhry také s kontakty nezbytnými pro realizaci projektu.  

Pro účast v soutěži je nezbytné, aby účastník soutěže přihlásil projekt prostřednictvím 
formuláře „Přihlaste svůj projekt“ umístěného v dolní části webové stránky soutěže na webu 
pořadatele, a to v termínu od 22. 10. do 12. 11. 2018 včetně. Po 12. 11. 2018 soutěž postupuje 
do další fáze a není již možné přihlásit další projekt. Účastník může pro jeden spolek, svaz, 
nebo klub, jehož je členem, přihlásit více projektů, tzn. jeden spolek, svaz, nebo klub může mít 
přihlášených více projektů za podmínky, že u všech bude stejný účastník, tj. odpovědná osoba. 

Pro správné přihlášení projektu do soutěže je nutné: 

1) uvést název spolku, svazu, nebo klubu s provozovnou či sídlem v Kolíně, jméno        
a e-mail odpovědné osoby, adresu místa realizace předmětu projektu (ulici, č.p., obec, 
PSČ), název projektu a popis projektu.  

2) Dále je nutné přiložit fotodokumentaci předmětu projektu (pokud není možné, popř. 
smysluplné doložit reálné foto, je třeba doložit ilustrační obrázek - např. pokud je 
předmětem projektu stavba něčeho na nyní prázdném místě, nebude přikládáno foto 
prázdného místa, ale ilustrační obrázek toho, co má nyní na prázdném místě stát). 

3) Vypracovaný rámcový rozpočet projektu by měl představit náklady na materiál, které 
nesmí překročit hodnotu 50.000 + DPH, a zároveň nezapočítávat náklady na práci. 
Viz bod č. 5 – Výhra v soutěži. 

4) Volitelně lze přiložit další detaily projektu. Fotodokumentace musí být ve formátu jpg, 
jpeg, nebo png. Rámcový rozpočet a další detaily projektu musí být ve formátu docx, 
pdf, nebo xlsx. Velikost každého přikládaného souboru nesmí přesáhnout 5MB. Je 
nutné přiložit alespoň 2 soubory a možné přiložit maximálně 3 soubory.  
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Definice spolku, svazu a klubu: 

 spolek – zakládají alespoň 3 osoby vedené společným zájmem, který prostřednictvím 
spolku naplňují; hlavní činností spolku je uspokojování společného zájmu a nemůže se 
jednat o podnikání či jinou výdělečnou činnost – tím však může být vedlejší hospodářská 
činnost spolku, která podporuje hlavní činnost či hospodárné využití spolkového majetku; 
spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se v něm mohou spolčovat; název 
spolku obsahuje slova „spolek“, „zapsaný spolek“, popř. „z. s.“, „pobočný spolek“, popř. „p. 
s.“ (viz nový občanský zákoník (89/2012 Sb.)); před úpravou zákona název obsahoval 
„občanské sdružení“, popř. „o. s.“ 

 svaz – spolky k uplatňování společného zájmu mohou vytvořit nový spolek jako svůj svaz, 
v jehož názvu je vyjádřena jeho svazová povaha. (viz nový občanský zákoník (89/2012 
Sb.)) 

 klub – jedná se o spolek, který má postavení samostatné právnické osoby; jeho 
provozování je v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb. (dále jen „Zákon o živnostenském 
podnikání“); název klubu obsahuje např. „SK“, popř. „sportovní klub“, „TJ“, „tělovýchovná 
jednota“, „TK“, popř. „taneční klub“ apod. 

4. Způsob určení výherce 

Soutěž se skládá z několika fází, viz níže:  

I. fáze: přihlašování projektů od  22. 10. do 12. 11. 2018 
II. fáze: schvalování projektů dne 15. 11. 2018 dle bodů č. 3 – Účast v soutěži 

a č. 7 – Vyloučení z účasti v soutěži 
III. fáze: veřejné hlasování, kde od 23. 11. 2018 do 10. 12. 2018 hlasuje veřejnost a dává 

hlasy jednotlivým schváleným projektům. Hlasovat může kdokoliv. Každý hlasující má 
k dispozici 3 hlasy, které by měl vyčerpat a může je buď dát pouze 1 projektu, nebo je 
rozdělit mezi více projektů. 
Hlasování probíhá na webu pořadatele, kde po kliknutí na tlačítko Hlasovat bude hlasující 
automaticky přesměrován na web Mobilního rozhlasu (partnerský web pořadatele) 
a následně po odeslání hlasů si hlasující může zvolit návrat zpět na web pořadatele. 
Ověření hlasujícího probíhá prostřednictvím zadání telefonního čísla, na které je obratem 
odeslána SMS s číselným kódem, který je potřeba zadat, a následně je možné realizovat 
samotné hlasování a potvrdit jej tlačítkem Odeslat odpovědi ankety. Z každého telefonního 
čísla je tak možné hlasovat pouze jednou. Telefonní číslo hlasujícího bude využito 
výhradně za účelem jeho validace pro umožnění účasti na hlasování, tj. k zajištění validity 
hlasů. Telefonní číslo hlasujícího se nezpracovává k dalším účelům. 

IV. fáze: vyhlášení vítězného projektu dle výsledků veřejného hlasování  

5. Výhra v soutěži 

Finanční podpora se skládá z 50.000 Kč + DPH na materiál a max. z 50.000 Kč na projektové, 
stavební a produkční práce. Veškerý materiál určený k realizaci vítězného projektu bude 
nakupován v prodejně Woodcote CZ, a.s., Třídvorská 1, Kolín V. Projektové a stavební práce 
na vítězném projektu vykonají pod vedením svých mistrů studenti SOU a SOŠ stavební Kolín. 
Finanční podpora je sponzorována partnery projektu, a to do výše až 100.000 Kč dle výše 
uvedených specifik. 
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6. Oznámení o výhře 

Účastník soutěže, který je odpovědnou osobou vítězného projektu, (dále jen „výherce“) bude 
informován o výhře v soutěži nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže na e-mailové adrese, 
kterou uvedl ve formuláři „Přihlaste svůj projekt“. Výherci nevzniká povinnost převzít výhru. 
Neodpoví-li výherce nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení o výhře, ze strany 
pořadatele propadá nárok výherce na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu. V tomto případě 
bude ze strany pořadatele stejným způsobem následně kontaktován náhradní výherce, tedy 
účastník soutěže, který je odpovědnou osobou projektu, jenž se umístil v soutěži na dalším 
místě v pořadí. 

Oznámení vítězného projektu veřejnosti bude komunikováno přes sociální sítě a web 
pořadatele. 

7. Vyloučení z účasti v soutěži 

V případě nedodržení podmínek pro správné přihlášení projektu (nesplnění všech podmínek 
či porušení podmínek) projekt nemůže postoupit do další fáze soutěže a bude ze soutěže 
vyloučen. Pořadatel může účastníka soutěže vyzvat k opravě či přepracování projektu, pokud 
zjistí, že projekt nesplňuje podmínky pro správné přihlášení projektu. Pokud účastník soutěže 
projekt opraví či přepracuje a jeho nová verze již bude splňovat podmínky pro správné 
přihlášení projektu, projekt ze soutěže vyřazen nebude. Za správné přihlášení projektu včetně 
správnosti kontaktních údajů odpovídá účastník soutěže, nikoliv pořadatel.  

Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech účastníků, u nichž je dáno důvodné 
podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky 
je považováno zejména, nikoli však výlučně: a) použití nedovolených prostředků (např. 
hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, 
b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především 
prostřednictvím profesionálních výherních služeb, c) účast jménem třetí osoby (s i bez jeho 
vědomí). Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na 
porušení těchto podmínek účastníkem, je pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění 
účastníka vyřadit ze soutěže, a tudíž všechny projekty, u nichž je tento účastník soutěže veden 
jako odpovědná osoba. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.  

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců. 
V případě, že by se výhercem stala taková osoba, výhra takovému výherci nenáleží a připadne 
dalšímu výherci v pořadí. 

8. Vyloučení z odpovědnosti za škody 

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy, výpadky a funkčnost internetových 
sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou účastníkovi soutěže účastí v soutěži, za 
předpokladu, že se nejedná o úmyslně způsobené škody nebo škody způsobené hrubou 
nedbalostí. 

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Vstupem do soutěže, tj. přihlášením projektu, souhlasí účastník soutěže se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjemní a e-mailová adresa pro účely soutěže. Pořadatel 
jako zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), informuje o tom, že veškeré 
osobní údaje poskytnuté v rámci soutěže budou zpracovány (manuálně či automatizovaně) 
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osobami k tomu pověřenými, a to na dobu neurčitou. Poskytnutí osobních údajů je zcela 
dobrovolné, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to 
písemně na adresu sídla pořadatele nebo prostřednictvím emailové zprávy na 
info@lepsimisto.cz. V rozsahu ustanovení § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů je 
účastník soutěže oprávněn k přístupu ke shromažďovaným a zpracovaným osobním údajům 
týkajících se jeho osoby a na jejich ochranu. Účastník soutěže poskytnutím svých osobních 
údajů potvrzuje, že byl náležitě informován o svých právech vyplývajících ze Zákona o ochraně 
osobních údajů a se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů souhlasí.  

10. Všeobecné podmínky 

a) Přihlášením do soutěže účastník vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami 
účasti a zavazuje se je plně dodržovat.  

b) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.  
c) Pořadatel je oprávněn jednostranně a bez náhrady pozměnit, doplnit nebo upravit 

podmínky účasti či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit. 
d) Podmínky účasti mohou být ve zkrácené verzi uvedeny na propagačních materiálech 

v souvislosti se soutěží i na webové stránce soutěže, avšak tyto podmínky účasti jsou 
považovány v rámci soutěže za jediné úplné a konečné. 

e) Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích.  
f) Pokud výhra nebude převzata ani náhradním výhercem, bude určen další náhradní 

výherce dle umístění jednotlivých projektů po veřejném hlasování, tj. dle sestupně 
seřazeného seznamu projektů podle počtu získaných hlasů ve veřejném hlasování.  

g) Pokud by bylo více kandidátů na vítězný projekt soutěže (ať již z prvního místa, nebo 
z aktuálního náhradního místa), tj. tyto projekty měly shodný počet hlasů, bude o vítězném 
projektu rozhodnuto hlasováním zástupce pořadatele a zástupců finančních partnerů 
projektu.  

h) Stížnosti, které se vztahují na průběh soutěže, musí být učiněny nejpozději v průběhu 
7 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla pořadatele nebo 
prostřednictvím emailové zprávy na info@lepsimisto.cz. Budou-li tyto stížnosti shledány 
jako oprávněné, budou řešeny. Stížnosti učiněné jinak nebudou brány v úvahu. 

i) Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky účasti 
jsou k dispozici přímo na webu pořadatele, konkrétně na webové stránce soutěže, 
a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle pořadatele. 

V Kolíně dne 17. 10. 2018 


