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Všeobecné obchodní podmínky 
Soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska 2022  

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 

II. 

Vymezení pojmů 

 

1) Pořadatel: Hlas Česka, z. s. 

IČ: 098 960 91    

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

zapsané u Městského soudu, oddíl L, vložka 744 58   

kontaktní údaje: Ilona Rédlová – předsedkyně spolku 

e-mail: www.info@hlasceska.com 

telefon: 602 606 204 

web: www.hlasceska.com 

(dále jen „prodávající“) 

 

2) Partner: je spolupořadatel Akce. Navázání spolupráce na pořádání dané akce záleží 

na aktuální domluvě Pořadatele s dalšími subjekty. Partner může u jednotlivých akcí 

zároveň vystupovat v roli Pořadatele. Pořadatel a Partneři jsou společně též 

označováni jako Organizátoři. 

 

3) Akce: je soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska 2022. Akce a její podmínky (cena, 

místo a způsob konání, počet míst, termín, propozice soutěže a další informace) jsou 

zveřejněné na Webových stránkách pořadatele před jejím zahájením. 

 

4) Termín: je konkrétní datum Akce či doba trvání akce, jsou zveřejněné na Webových 

stránkách pořadatele 

 

5) Účastník: Je fyzická osoba, která se chce účastnit akce pořadatele, vystupující vždy 

pod svým jménem, nebo právnická osoba (ZUŠ, VŠ, organizace. spolky, … ) 

prostřednictvím fyzických osob - žáci, studenti, členové, ... 

 

6) Registrace: je přihlášení na akci pomocí registračního formuláře na Webových 

stránkách pořadatele.  

 

7) Startovní poplatek: je jednorázově zaplacená částka účastníkem, nebo organizací, 

kterou účastník v soutěži reprezentuje, když se chce účastnit soutěže Hlas Česka, 

Moravy a Slezska 2022. Platí prostřednictvím bezhotovostní platby - převodem, nebo 

debetní, kreditní karty prostřednictvím online platby. Platba je nedílnou součástí 

registračního procesu. Bez uskutečnění platby je registrace neplatná a účastník tak 

nemá možnost účastnit se soutěže. Platební údaje jsou uvedené v Propozicích soutěže 
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a registrovaným budou zaslány emailem.   

 

8) Registrační poplatek: je částka zaplacená účastníkem, který v soutěži Hlas Česka, 

Moravy a Slezska 2022 postoupil do semifinále a finále. Výše je stanovena v 

propozicích soutěže dle jednotlivých kategorií.  Platí se prostřednictvím bezhotovostní 

platby - převodem, nebo debetní, kreditní karty prostřednictvím online platby.  

 

9) Dohoda: je stav, kdy účastník splnil podmínky registrace do soutěže a pořadatel je tak 

zavázán ke splnění všech svých povinností, které garantuje a zveřejňuje. Okamžikem 

uzavření dohody se rozumí moment správné registrace a přijetí platby startovního 

poplatku, příp. dalších registračních poplatků v rámci postupu do dalších kol.  

 

III. 

Další ustanovení 

 

1) Tyto veřejné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky a průběh Akce, 

způsob registrace na Akci, způsob platby a práva a povinnosti Pořadatele a Účastníků 

Akce. 

 

2) Předmětem Dohody je účast na Akci Pořadatele, kdy zájemce o účast na Akci vyjadřuje 

prostřednictvím Registrace zájem o účast na Akci Pořadatele Akce. 

 

3) Odeslání přihlášky je uzavřena Dohoda mezi Účastníkem a Pořadatelem. Součástí 

přihlášky je uhrazení Registračního poplatku, jehož uhrazením vzniká účastníkovi 

právo na účast v soutěži a na využití všech dalších položek, které poskytuje Pořadatel 

– viz. Článek IV. Odstavec1))  

 

4) Akce se mohou účastnit jak fyzické osoby, tak právnické osoby prostřednictvím 

fyzických osob (studentů ZUŠ, VŠ,…), a to po Registraci provedené na Webu 

Pořadatele, uhrazením registračního poplatku a za splnění dalších podmínek 

stanovených těmito obchodními podmínkami a propozicemi soutěže.  

 

5) Registrací na Akci vyjadřuje Účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami, 

kterými se řídí práva a povinnosti mezi Pořadatelem a Účastníkem. 

 

IV.  

Podmínky akce 

 

1) Účast na Akci je podmíněna zaplacením registračního poplatku (dále jen „Registrační 

poplatek“). Cena registrace se odvíjí od služeb, které pořadatel poskytuje, a to: 

 

a. Startovní poplatek = 300 Kč (slovy: třistakorun) zahrnuje registraci přihlášky, 

hodnocení odborné poroty, setkání s  porotou a její hodnocení, administrativní 

práce, kontrolu zaslaných videí, propagace videí na sociálních sítích. 
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b. Registrační poplatek - platí pouze postupující do dalších kol- dle 

jednotlivých kategorií (viz. tabulka) 

 

 

 

2) Platba Registračního poplatku účast v soutěži se realizuje prostřednictvím 

bezhotovostní online platby na účet Pořadatele. Pořadatel odešle na základě přijaté 

platby Účastníkovi na vyžádání řádnou potvrzení o provedení platby.  

 

3) Registrační poplatek je v případě pochybení ze strany účastníka – nesplnění 

podmínek nevratný.   

 

4) Účastník, který se chce zaregistrovat do soutěže je povinen vyplnit veškerá 

vyžadovaná pole. Jejich vyplněním dosáhne úspěšné registrace.  

 

5) Účastník je povinen držet se podmínek pro účast v soutěži, které jsou stanoveny 

propozicemi soutěže, které jsou v písemné podobě k nahlédnutí na webu pořadatele. 

  

6) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, Termínu Akce a způsobu konání.  

 

7) Celá soutěž může u důvodu nepříznivých epidemiologických podmínek proběhnout 

formou ONLINE. Informace o této skutečnosti obdrží účastníci emailem s veškerými 

informacemi o způsobu provedení.  

 

V. 

Nakládání se zaslanými videi 

 

1) Registrací a účastí na Akci uděluje Účastník souhlas s tím, že během akce mohou být 

pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující Účastníky, které mohou být 

následně užívány Pořadatelem akce, Partnery nebo osobami přednášejícími (resp. 

jejich zaměstnavateli) pro propagační účely po dobu 3 let od realizace Akce. Tento 

souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Všechny další podmínky nakládání s osobními údaji 

obsahují Zásady zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na webu 

Pořadatele. 

 

2) Účastník Akce registrací dává svolení, že jeho soutěžní video bude nahráno na 

Youtube kanál soutěže a bude veřejné.  

 
3) Účastník svou registrací souhlasí se Zásadami zpracovávání osobních údajů.  

 

Kategorie 0. I. II.a,b III.a,b IV. V. 
VLASTNÍ 

TVORBA 
M. 

startovné 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 300 Kč 

semifinále - - 500 Kč 500 Kč 500 Kč - - - 

finále 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 800 Kč 500 Kč - 

klavírista 

(klasika)  

300 Kč 300 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 500 Kč - - 
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4) Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží 

Účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. 

 

5) Pokud si Účastník nepřeje být na Akci audio/vizuálně zachycen, je potřebné, aby 

jakýmkoliv způsobem sdělil takovou informaci nejpozději při vstupu na Akci 

Organizátorům, V takovém případě nebude na záznamu zachycen. Zároveň tím ale 

v případě konání ONLINE formou, poruší propozice soutěže a může být ze soutěže 

vyřazen, bez nároku na vrácení registračního poplatku.  

 

6) Zaslaná videa jsou se v momentu doručení pořadateli – spolku Hlas Česka z. s., stávají    

majetkem spolku Hlas Česka, z. s. IČ: 098 960 91, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 

Praha 1 – Staré Město a jejich další použití závisí na schválení spolkem. Účastník tedy 

nemůže videonahrávku použít pro jinou soutěž, sdílet jej může pouze skrze odkaz na 

Youtube kanál pořadatele. Za jednání v rozporu s tímto odstavcem tohoto článku je 

Pořadatel oprávněn vymáhat pokutu ve výši až 10 000 Kč.  

 

 

VI. 

Storno podmínky 

 

1) Registrační poplatek je nevratný a propadá pořadateli v plné výši, i v případě, že po 

upozornění pořadatelem na neúplnost splnění podmínek soutěže, které jsou dány 

propozicemi, které jsou volně dostupné na webových stránkách pořadatele, účastník 

tyto podmínky nesplní.  

 

2) Pořadatel je povinen vrátit registrační poplatek Účastníkovi v případě, jestliže 

Pořadatel nesplní podmínky, které sám stanovil, nebo jinak pochybí svým jednáním. 

Důvodem pro vracení Registračního poplatku je také úplné zrušení soutěže.  

 

 

 

VII. 

Mimosoudní řešení sporů 

 

1) Účastník – Spotřebitel má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na 

mimosoudní řešení sporu z uzavřené dohody, nedojde-li k vyřešení sporu dohodou 

stran. 

 

2) Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je kompetentním orgánem 

Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát sídlí 

v Praze 2, Štěpánská 15. 

 

3) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh Účastníka – 

Spotřebitel a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese 

každá ze stran sporu sama. 
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4) Účastník – Spotřebitel může rovněž využít pro mimosoudní řešení sporu platformu 

online, která je zřízena Evropskou komisí na 

adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 
5) VIII. 

Ochrana osobních údajů 

 

1) Pořadatel je správcem osobních údajů a jako takový zpracovává vaše osobní údaje za 

účelem platby a vyřízení registrace na Akci. 

 

2) Partneři a lokální organizátoři vystupují jako společní správci osobních údajů. 

 

3) Způsob nakládání s osobními údaji upravují Zásady zpracování osobních údajů, které 

jsou dostupné na webových stránkách Pořadatele.  

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

 

1) Pořadatel si vyhrazuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, 

když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění 

změněných VOP. V případě nesouhlasu Účastníka se změnou obsahu těchto VOP, 

která zasahuje do práv a povinností dohody Účastníka a Pořadatele má Účastník právo 

takovou změnu odmítnout a Pořadatel má povinnost Účastníka o takové změně 

včas poučit. 

 

2) Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak je rozhodným právem české 

právo.  Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné. Znění VOP je zveřejněno 

na www.hlasceska.com. 

 

 

 

 

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 10. ledna 2022. 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

