
STATUS A PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE – „Ikabog“ 
 

 
Pořadatel a organizátor soutěže: 
Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 14000 Praha 4, IČ 283 77 141, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14206. 
 
Název soutěže: 
Ikabog 
 
Místo konání soutěže  
Soutěž probíhá na území České republiky. 
 
Trvání soutěže: 
Soutěž trvá od 18. 8. 2020 do 9. 10. 2020 
 
Pro koho je soutěž určena 
Soutěž je určená pro děti do 13 let (včetně), přihlášené prostřednictvím rodiče či zákonného zástupce. Souhlas 
rodiče/ zákonného zástupce je ke stažení na Ikabog-pribeh.albatros.cz.  
 
Zadání soutěže 
 
Pořadatel bude každý den po dobu trvání soutěže zveřejňovat na webu ikabog-pribeh.albatros.cz jednu až tři 
kapitoly z knihy J. K. Rowlingové Ikabog. Úkolem soutěžícího je zaslat obrázek k zveřejněné kapitole/kapitolám 
knihy („soutěžní ilustrace“). Soutěžní ilustrace musí odpovídat obsahu kapitoly, které se týká. Účastník soutěže 
může prostřednictvím rodiče nebo zákonného zástupce zaslat soutěžní ilustraci ke každé pořadatelem zveřejněné 
kapitole. Každý z účastníků soutěže může zaslat jen jednu soutěžní ilustraci k jedné zveřejněné dávce kapitol, 
celkem však 34 ilustrací.  
 
Účastník soutěže (jeho rodič/zákonný zástupce) přihlásí svojí soutěžní ilustraci do soutěže odesláním na adresu 
Albatros Media a.s., Na Pankráci 1618/30, Praha 4, 140 00 v obálce označené „Ikabog“ nebo na email 
info@albatrosmedia.cz s předmětem „Ikabog soutěž“. Spolu s obrázkem zašle rodič nebo zákonný zástupce také 
podepsanou přihlášku a souhlas se zveřejněním obsahující všechny požadované informace. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže obrázky (a tedy i účastníky), které neodpovídají zadanému 
tématu, a/nebo mají vulgární či jinak nevhodný obsah, a/nebo jinak odporují pravidlům této soutěže. O tom, zda 
soutěžní ilustrace vyhovuje pravidlům této soutěže rozhoduje pořadatel a jeho rozhodnutí je konečné. 
 
Vyhodnocování soutěže a výhra 
 
Výherci soutěže se stávají soutěžící, kteří splnili všechny podmínky pro účast v soutěži a současně byla jejich díla 
(ilustrace) vybrány porotou určenou Pořadatelem. Porota vybere ze všech děl 34 výherních ilustrací. Autor 
vítězného díla (výherce) získává odměnu spočívající ve: 

- zveřejnění jeho obrázku v knize J.K. Rowlingové Ikabog; 
- dva autorské výtisky knihy Ikabog; 
- knihy v hodnotě 4000 Kč 

 
Vítěz 
Vítěz bude o své výhře informován do 31. 10. prostřednictvím e-mailu. Při nemožnosti kontaktování výherce 
ztrácí výherce právo výhru a výhercem se stane soutěžící, který se umístil jako další v pořadí za výherci. 
 
Zpracováním osobních údajů 
Účastí v soutěži nám, jako Pořadateli, udělujete ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) Váš souhlas se 
zpracováním osobních údajů. 
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Osobní údaje zadané soutěžícím zpracovává pořadatel výlučně za účelem realizace soutěže a splnění zákonem 
stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Svou účastí vyjadřuje účastník 
soutěže pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném v 
rámci účasti, a to výlučně za účelem své účasti v soutěži, prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace, 
vyhodnocení soutěže a předání výher, a to po dobu trvání soutěže a 5 let od jejího skončení. Poskytnutí osobních 
údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze soutěže zúčastnit.  
 
Účastí v soutěži projevuje soutěžící souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s předáním výhry, pokud se 
soutěžící stane výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové 
záznamy jeho osoby jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) včetně zveřejněním údajů 
výherce – jméno a věk, fotografie, soutěžní ilustrace, ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v 
propagačních materiálech a na produktech pořadatele, konkrétně www.albatros.cz nebo na 
Facebookové/Instagramové stránce pořadatele, a to nejméně po dobu pět (5) let ode dne udělení souhlasu.  
 
Souhlas může být kdykoli písemně odvolán zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: gdpr@albatrosmedia.cz nebo 
zasláním dopisu, na naši adresu Albatros Media a.s., Na Pankráci 30,140 00 Praha. 
 
Účastí v soutěži potvrzujete, že:  

• berete na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 
➢ požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, 
➢ požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
➢ vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, 
➢ požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení 

jednání o smlouvě, 
➢ právo namítat, 
➢ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit 

se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
Licence 

Účastník přihlášením do soutěže bezúplatně poskytuje pořadateli nevýhradní časově, věcně i místně 

neomezenou licenci k Soutěžní ilustraci, a to ke všem způsobům jejího užití, včetně možnosti udělení podlicence 

neomezenému okruhu třetích osob. V souvislosti s poskytnutím licence účastník nemá právo na žádnou 

dodatečnou odměnu, licence je bezúplatná. Pořadatel není povinen licenci využít. 

 

Účastník dále bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Soutěžní ilustrace může být pořadatelem v případě 

výhry v soutěži použita zejména pro účely rozmnožování, rozšiřování a sdělování soutěžní ilustrace veřejnosti ve 

formátu tištených, elektronických, audio a dalších rozmnoženin v knize J.K. Rowlingové Ikabog a může být 

uveřejněna na jakékoli platformě Pořadatele, a to včetně avšak ne výlučně na sociálních sítích, webových 

stránkách apod. 

 

Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že zasláním soutěžní ilustrace odpovídá za to, že poskytnutím soutěžní 
ilustrace nejsou porušena autorská nebo jiná práva třetích osob či obecně závazných předpisů, V případě 
nepravdivosti uvedeného potvrzení, je účastník za takové porušení plně odpovědný a pořadatel je oprávněn 
soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena 
odpovědnost soutěžícího za náhradu škody pořadateli nebo třetím osobám. 
 

Ostatní podmínky soutěže: 

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž 
zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu 
Pravidla soutěže, který je umístěn v soutěžním postu. 

 
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel soutěže 
si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. Výhry není možné reklamovat.  
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Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím e-mailu uvedeného 
v pravidlech soutěže nebo dopisu na adresu sídla pořadatele během trvání soutěže a nejpozději do 3 pracovních 
dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. 
 
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními 
předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že 
taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru. 
 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a rovněž osoby jemu blízké a ostatní spolupracující 
právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům 
blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch 
pořadatele soutěže 
 
Pořadatel soutěže upozorňuje, že je umožněno jednotlivým soutěžícím, zákonným zástupcem, jakož i rodičům 
ohlásit pořadateli na e-mailové adresa gdpr@albatrosmedia.cz nedostatečný souhlas se zapojením svého dítěte 
do soutěžní aktivity (např.: účast v soutěži či zobrazení dítěte na soutěžní fotografii, s jehož účastí v soutěži nedal 
zákonný zástupce souhlas). Pořadatel je povinen nevhodnost příspěvku obratem prošetřit a zjednat nápravu. 
 
Výhry nejsou převoditelné na jiné osoby. 
 
Pro informace k soutěži, podávaní námitek a komunikaci s účastníky soutěže slouží e-mailová adresa: 
gdpr@albatrosmedia.cz 
 
 
V Praze 11. 8. 2020 
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