Souhrnná pravidla soutěže
„Malování s Kryštůfkem 2018
Tento dokument upravuje závazně pravidla soutěže „Malování s Kryštůfkem 2018“ (dále jen „soutěž").

Správní rada Nadačního fondu Kryštůfek v návaznosti na nabytí účinnosti nařízení EP a Rady EU
č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) revidovala
znění Souhrnných pravidlel soutěže „Malování s Kryštůfkem 2018“ (dále jen „Pravidla“) a to výlučně
v oblasti týkající se ochrany osobních údajů, jež je obsažená v čl. 7 Pravidel a nově Pravidla zní takto:

1. Základní ustanovení
Soutěž je uskutečněna jako doprovodná akce projektu Kryštůfek záchranář, který je společným projektem
Nadačního fondu Kryštůfek (dále jen „NFK“ - viz bod 2.), vybraných územních středisek Zdravotnické
záchranné služby ČR (dále jen „ZZS“) a České resuscitační rady (dále jen „ČRR“). Společnost KAPITOL
pojišťovací a finanční poradenství, a.s. (dále jen „Kapitol“) je zakladatelem NFK a její poradci jsou
hlavními donory NFK. Společnost MOO Design s.r.o. (dále jen „MOO“, bližší identifikace v bodě 2.) je
správcem internetových stránek projektu www.krystufek-zachranar.cz (dále jen „internet“).
Cíl soutěže
Cílem soutěže je vybrat 12 obrázků, které soutěžící děti vytvoří (namalují, nakreslí) v průběhu doby trvání
nominační části soutěže (viz níže). Výběr obrázků provedou v nominační části výběrové komise (viz bod
5.1) a ve finálové části proběhne veřejné hlasování na internetu. Dvanáct obrázků vybraných hlasováním
bude použito pro vytvoření obrazového nástěnného kalendáře projektu Kryštůfek záchranář na rok 2019.
Autoři vybraných obrázků – výherci obdrží věcné odměny, v nominační části drobné pozornosti a ve
finálové části soutěže předměty specifikované v bodě 5.2.
Doplňkovým cílem soutěže je zviditelnit postavičku Kryštůfka záchranáře s číslem tísňového volání 155 na
čepici a popularizovat činnost zdravotnických záchranářů. Současně také aktivizovat veřejnost
k dárcovské činnosti pro NFK.
Hlavní části soutěže
a/ Nominační část. Tato část soutěže je složena z různých akcí (viz bod 5.1) v rámci projektu Kryštůfek
záchranář, které jsou alespoň týden před konáním oznámeny na www.krystufek-zachranar.cz. Na každé
akci bude komisionálně vybráno zpravidla pět obrázků z obou kategorií soutěžících (viz bod 4.). Celkem
tedy 10 obrázků, které postoupí do finálové části. Přesný počet vybraných obrázků upřesňuje správní rada
NFK podle velikosti akce. Všechny tyto vybrané obrázky se stanou součástí galerie obrázků umístěné na
www.krystufek-zachranar.cz (dále jen „galerie“).
b/ Finálová část. Tato část soutěže spočívá ve veřejném internetovém hlasování o obrázcích umístěných
v galerii. Hlasuje se o pořadí prvních šesti obrázků z každé kategorie, dohromady o soubor 12 obrázků
pro kalendář na rok 2019.
c/ Doprovodná část. Tato část je soutěží pro hlasující (viz bod 4.) a to ve finálové části soutěže.

2. Organizátor a technický správce soutěže
Organizátorem soutěže je Nadační fond Kryštůfek se sídlem Rašínova 692/4, 602 00 Brno IČO 030 38
637, zapsaný v nadačním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 507 (dále jen „organizátor“).
Technickým správcem soutěže, jejího hlasovacího systému, je společnost MOO Design s.r.o. se sídlem
Pod Vartou 76, 109 00 Praha 10, IČ: 28955501, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
155643 (dále jen "technický správce").

3. Doba trvání a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 10.4.2018 do 11.11.2018 na území České republiky.
Nominační část trvá od 10.4.2018 do 21.10.2018.
Finálová část trvá od 29.10.2018 v 00:00 hod. do 11.11.2018 ve 24:00 hod.
Zveřejnění výsledků soutěže se uskuteční dne 14.11.2018.

4. Účastníci soutěže
Účastníky soutěže jsou soutěžící a jejich zákonní zástupci a dále pak hlasující.
Soutěžící
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba do nezavršeného věku 15 let (dítě), kterou zastupuje
zákonný zástupce starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“), jenž
udělil souhlas se zpracováním osobních údajů (viz. bod 7.) a současně udělil licenci k vytvořenému
obrázku (viz. bod 5.1). Každý soutěžící se může stát výhercem v nominační části, a každý soutěžící, který
vyhraje v nominační části se pak může stát výhercem ve finálové části soutěže.
Kategorie soutěžících
Soutěžící děti jsou rozděleny podle věku do dvou kategorií :
A/ děti, které v den konání akce nedosáhly 10 let věku
B/ děti, které v den konání akce dosáhly věku 10 let (a nepřesáhly 15 let)
Hlasující
Hlasujícím se stává fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která se řádně
přihlásí do systému internetového hlasování (dále jen „hlasující“ ). Může to být i dítě (mladší 15 let), ale
v tom případě musí do hlasovacího formuláře vyplnit i kontakt na některého z rodičů nebo na zákonného
zástupce.

5. Pravidla a podmínky soutěže
5.1 Nominační část soutěže
Způsob účasti v nominační části soutěže, obrázek
Soutěže se zúčastní soutěžící (dítě) tím způsobem, že vytvoří (namaluje, nakreslí) obrázek na téma
„Kryštůfek záchranář“ nebo „Záchranná služba“ nebo „První pomoc“ nebo „Resuscitace“ apod. Obrázek
vytvoří na kreslící arch, který obdrží od zástupců organizátora soutěže nebo jím pověřených osob. Na
kreslícím archu vyplní své jméno, příjmení a věk a také název, místo a datum akce
Podmínkou nutnou k zařazení obrázku do soutěže je vyplnění kontaktu na zákonného zástupce
soutěžícího, tj. příjmení a jména, e-mailu a čísla telefonu. Zákonný zástupce se v souladu s § 2358 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje poskytnout NFK k vytvořenému dílu (obrázku)
bezúplatnou, množstevně a místně neomezenou, nevýhradní a časově neomezenou licenci k dílu ke
všem možným způsobům využití, jež povaha díla připouští v neomezeném rozsahu. Licence musí být
udělena nejpozději do zahájení finálové části soutěže. Neudělení licence do ukončení doby trvání soutěže
má za následek vyřazení účastníka soutěže ze soutěže.
Místo a čas konání nominační části soutěže, akce
Organizátor během roku pomáhá zástupcům ZZS organizovat různé akce na různých místech ČR na
podporu projektu Kryštůfek záchranář. Některé z nich vybere organizátor dle vlastního uvážení pro
uspořádání soutěže Malování s Kryštůfkem. Jiné akce (kde se maluje s Kryštůfkem) připravuje
organizátor samostatně, bez aktivní účasti ZZS, na regionální úrovni, např.ve školách. Veškeré
jmenované akce (dále jen „akce“) probíhají v období nominační části tj. od 10.4.2018 do 21.10.2018.

Každá akce je oznámena na www.krystufek-zachranar.cz alespoň týden předem. Na akci je zřízeno
stanoviště, na kterém jsou k dispozici kreslící archy a potřeby pro kreslení nebo malování.
Výběrová komise
Před zahájením akce se sejdou zástupci organizátora a zástupci ZZS a sestaví tříčlennou výběrovou
komisi v níž dva členové budou zástupci organizátora a jeden člen bude zástupcem ZZS. Nejsou-li na akci
zúčastněni zástupci ZZS, pak třetím členem komise je pověřen někdo z místních spoluorganizátorů akce.
Povinností výběrové komise je vybrat na akci (při jejím ukončení) vítězné obrázky ve dvou kategoriích,
které postoupí do finálové části soutěže. Pořadí obrázků se nesestavuje. Výběrová kriteria nejsou pevně
stanovena, záleží především na estetickém názoru členů výběrové komise a na jejich shodě o výběru.
Vyhodnocení nominační části soutěže
Soutěžící děti jsou zařazeny dle věku do dvou kategorií A/ a B/ (viz bod 4.). Výběrová komise vybere
standardně z každé kategorie 5 vítězných obrázků na kreslících arších (řádně doplněných kontaktními
údaji na zákonného zástupce), které jsou následně zařazeny do finálové části soutěže. Celkem ze dvou
kategorií se tedy na akci standardně vybere 10 obrázků. Nestandardně – dle pokynu Správní rady NFK –
může výběrová komise vybrat i jiný počet vítězných obrázků. Autoři těchto obrázků se stávají výherci
nominační části v rámci dané akce.
Výběrová komise obrázky přesně identifikuje (označí), fyzicky je převezme zástupce organizátora (člen
komise) a doručí je v co nejkratším termínu Správní radě NFK. Zástupce organizátora také poskytne
Správní radě NFK zprávu, písemně nebo ústně, o průběhu akce a o výsledcích nominační části soutěže a
poskytne jí také další dokumentaci z akce, např. fotografie soutěžících účastníků.
Zpráva o akci, fotodokumentace, popř. i výsledky nominační části mohou být zveřejněny na
www.krystufek-zachranar.cz.
Věcné odměny
Všichni soutěžící, kteří odevzdali na místě samém řádně označené obrázky, obdrží během akce drobné
věcné odměny - pozornosti, zpravidla s insigniemi Kryštůfka záchranáře.
5.2 Finálová část soutěže
Vstupní ustanovení
Do finálové části soutěže jsou zařazeni všichni soutěžící, jejichž obrázky byly vybrány v nominační části
soutěže. Tyto obrázky jsou v elektronické podobě umístěny v galerii – ve speciální sekci na
www.krystufek-zachranar.cz a to od 29.10.2018 v 00:00 hod., kdy začíná finálová část soutěže, do
11.11.2018 ve 24:00 hod., kdy končí finálová část soutěže. Obrázky jsou v galerii rozděleny do dvou
kategorií podle věku soutěžících dětí (viz bod 4.). Finálová část soutěže probíhá formou internetového
hlasování. Za správnost nastavení a funkce hlasovacího systému zodpovídá technický správce soutěže.
Hlasující
Hlasujícím (viz. bod 4.) je fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, kdokoli z široké
veřejnosti, která se řádně přihlásí do systému internetového hlasování. Slouží k tomu hlasovací formulář
na stránkách www.krystufek-zachranar.cz , ve zvláštní sekci galerie. Toto přihlášení je jedinečné, pro
jednu fyzickou osobu, z jedné e-mailové adresy. Hlasující výslovně souhlasí s těmito souhrnnými pravidly,
zejména pak s podmínkami specifikovanými v bodech 6., 7. a 8.
Internetové hlasování - systém
Hlasující se zúčastní soutěže tím způsobem, že odešle ve vymezeném časovém období svůj soutěžní
hlas. Je to zpráva přijatá do hlasovacího systému – databáze, kterou provozuje technický správce
soutěže.
Jeden každý obrázek v galerii, bez ohledu na kategorii, má svoji jedinečnou identifikaci a může od
jednoho hlasujícího obdržet jeden hlas. Hlasovat lze pro více obrázků současně při jednom vstupu do
hlasovacího systému, anebo i ve více vstupech, ovšem v úhrnu vždy jen jedním hlasem pro jeden
obrázek. Hlasující hlasuje o tom, který obrázek (které obrázky) v celé galerii se mu líbí a chce jim přidělit
svůj hlas.

Hlasující udělí hlasy obrázkům tím způsobem, že vyplní hlasovací formulář na stránkách www.krystufekzachranar.cz , dá hlas alespoň jednomu z obrázků z galerie (nebo i více obrázkům v galerii, nikdy však
více hlasů jednomu obrázku) a tento formulář odešle do hlasovacího systému kliknutím na tlačítko „dát
hlas“.
V hlasovacím formuláři je hlasující povinen vyplnit své jméno, příjmení, svůj e-mail a telefonní číslo.
Tyto údaje slouží k ověření platnosti soutěžního hlasu a ke kontaktu organizátora v případě výhry
hlasujícího v doprovodné části soutěže. Hlasující a jeho hlasovací formulář je v systému identifikován jako
jeden soutěžní hlas.
V případě, že by hlasující udělil více hlasů jednomu obrázku, budou všechny jeho hlasy zrušeny.
Organizátor spolu s technickým správcem soutěže si vyhrazují právo kontroly udělených soutěžních hlasů
a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační. To se může týkat např. oprávnění ověřit
v průběhu hlasování platnost e-mailové adresy, kterou hlasující vyplnil do hlasovacího formuláře. Pokud
bude e-mailová adresa neplatná, bude tento soutěžní hlas vyřazen. Týká se to i oprávnění prověřit a
vyřadit ze soutěže ty soutěžní hlasy, které přijdou pro jeden obrázek v počtu vyšším než pět z jedné IP
adresy počítače. Stejně tak je důvodem ke zrušení soutěžního hlasu jakékoli manipulování s přidělováním
hlasů, např. opakované hlasování jedním hlasujícím pro shodný obrázek z různých e-mailových adres.
Výsledky hlasování, výherci
Každý obrázek obdrží určitý počet hlasů. Podle počtu získaných hlasů budou obrázky seřazeny do pořadí
od největšího počtu hlasů k nejmenšímu (event.nulovému) počtu, a to v každé kategori zvlášť. Obrázky na
prvních šesti místech v každé kategorii - jejich autoři tj.soutěžící děti - se stávají výherci finálové části
soutěže/hlasování. Finálová část soutěže má celkem 12 výherců, šest v každé kategorii, a jejich 12
obrázků je otištěno v nástěnném kalendáři pro r. 2019.
Kromě uvedených 12 výherců se vyhlašuje absolutní vítěz soutěže, to jest soutěžící, jehož obrázek obdrží
absolutně nejvyšší počet hlasů přes obě kategorie. V případě shodného počtu hlasů na 1.místě v obou
kategoriích se stává absolutním vítězem soutěžící v kategorii B/.
Některé obrázky nezískají žádný hlas, jejich pořadí není stanoveno.
Během finálové části soutěže (hlasovacího období) budou na www.krystufek-zachranar.cz zveřejňovány
průběžné výsledky soutěže tak, že u každého obrázku bude uveden počet získaných hlasů.
Celkové výsledky soutěže budou zveřejněny na internetu během tří dnů po skončení finálové části
soutěže, tj. do 14.11.2018.
Věcné odměny pro výherce ve finálové části
Ve finálové části soutěže je celkem dvanáct výherců – soutěžících a tedy dvanáct věcných odměn. Kromě
toho jedna hlavní cena pro absolutního vítěze.
Každý z vítězných dvanácti obrázků bude otištěn v nástěnném obrazovém kalendáři projektu Kryštůfek
záchranář na rok 2019.
Věcnou odměnou pro jednoho výherce za umístění na 1.- 6. místě v každé z obou kategorií jsou jedny
bluetooth sluchátka, jedna plyšová figurka Kryštůfka záchranáře, dva nástěnné kalendáře 2019 a další
drobné věcné odměny.
Hlavní cena pro absolutního vítěze spočívá v tom, že jeho obrázek bude umístěn na titulní straně
nástěnného kalendáře 2019. Navíc obdrží další dárek, jednu čtečku e-knih.
Způsob předání věcných odměn
Výherci (jejich zákonní zástupci) budou kontaktováni zástupci organizátora do 30.11.2018 a dohodnou se
na osobním předání věcné odměny.

6. Doprovodná část soutěže
6.1 Podstata doprovodné části soutěže
Doprovodná část soutěže je určena pro hlasující po internetu ve finálové části soutěže. Každý hlasující se
zúčastňuje této soutěže automaticky, svým hlasováním, a má jeden soutěžní hlas (a v jeho rámci může
označit jedním hlasem jakýkoli počet obrázků v galerii). Soutěžní hlas vzniká tím, že hlasující vyplní

hlasovací formulář a ten je přijat do hlasovacího systému. Pokud je hlasujícím dítě mladší 15 let, musí
doplnit i kontakt na některého z rodičů nebo na svého zákonného zástupce. Není možné, aby jeden
hlasující měl více soutěžních hlasů. Pokud by jednal nekalým způsobem, např. opakovaným hlasováním
z různých e-mailových adres i jinak, s cílem získat více soutěžních hlasů, bude ze soutěže vyloučen.
Organizátor si vyhrazuje právo kontroly jakýchkoli udělených hlasů ve vztahu k jejich odesílatelům.
Smyslem doprovodné části soutěže je vygenerovat náhodně jeden vítězný soutěžní hlas ze všech
soutěžních hlasů, tj.ze všech hlasujících.
6.2 Způsob určení výherce v doprovodné části soutěže
Soutěžní hlasy jsou označeny dle času přijetí do hlasovacího systému. Každému soutěžnímu hlasu je
přiřazeno unikátní pořadové číslo. V období od 29.10.2018 v 00:00 hod do 11.11.2018 ve 24:00 hod. se
v hlasovacím systému shromáždí konečný počet platných soutěžních hlasů s přidělenými pořadovými
čísly seřazených do přehledu (dále jen „přehled“).
Vítězný soutěžní hlas vygeneruje hlasovací systém podle tohoto postupu:
a/ Vítězným soutěžním hlasem bude v pořadí 888. soutěžní hlas počítaný od posledního soutěžního hlasu
v přehledu.
b/ Pokud bude v přehledu méně než 888 soutěžních hlasů, bude vítězným soutěžním hlasem v pořadí 88.
soutěžní hlas počítaný od posledního soutěžního hlasu v přehledu.
c/ Pokud bude v přehledu méně než 88 soutěžních hlasů, bude vítězným soutěžním hlasem v pořadí 8.
soutěžní hlas počítaný od posledního soutěžního hlasu v přehledu.
d/ Pokud bude v přehledu méně než 8 soutěžních hlasů, bude vítězným soutěžním hlasem poslední
soutěžní hlas přehledu.
6.3 Věcná odměna pro vítězný soutěžní hlas a její předání
Hlasující, jehož soutěžní hlas je vygenerován jako vítězný, obdrží tablet v hodnotě 3 000 Kč vč. DPH.
Tuto věcnou odměnu mu předá zástupce organizátora po té, co si do 30.11.2018 dohodnou přes telefonní
nebo e-mailový kontakt uvedený v hlasovacím formuláři schůzku. Termín schůzky je omezen datem
31.12.2018. Zástupce organizátora je oprávněn ověřit identitu vítězného soutěžního hlasu při předání
věcné odměny.
V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na věcnou odměnu, použije se pro identifikaci
oprávněného vítězného soutěžního hlasu rozlišení, kdo je oprávněný uživatel telefonního čísla (např.
předložení smlouvy s operátorem), které bylo vyplněno v hlasovacím formuláři.
V případě, že toto rozlišení nebude dostačující, bude věcná odměna předána tomu, kdo organizátorovi
předloží SIM kartu k telefonnímu číslu, které bylo vyplněno v hlasovacím formuláři.
V případě, že se organizátorovi nepodaří předat věcnou odměnu vítěznému soutěžnímu hlasu dle
uvedených ustanovení, nebo se hlasujícího s vítězným soutěžním hlasem nepodaří zkontaktovat
v termínu do 31.12.2018, zaniká nárok vítězného soutěžního hlasu na věcnou odměnu a tato propadá bez
náhrady ve prospěch organizátora.

7. Informace o zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Účastník soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
NFK je ve vztahu ke zpracováváným osobním údajům správcem osobních údajů a zpracovává je za
účelem soutěže Malování s Kryštůfkem.
Osobní údaje budou zpracovávány, dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsanými účely, nejdéle
však po dobu tří let. Jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat po správci osobních údajů přístup
k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky
k tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo obdržet kopii osobních údajů. Veškerá
práva popsaná v tomto odstavci mohou být uplatňována zasláním písemné žádosti správci osobních
údajů (v listinné podobě či elektronicky) do sídla NFK na adrese Rašínova 692/4, Brno-město, 602 00
Brno.

Správce osobních údajů stanoví dostatečné technologické, fyzické, administrativní a procedurální záruky,
které budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění
důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění neoprávněnému
užívání nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům či zabránění porušení zabezpečení osobních
údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu s pokyny a interními postupy NFK a platnými právními předpisy.

8. Všeobecné podmínky soutěže
Organizátor ani technický správce nenesou odpovědnost v případě vyšší moci nebo v případě, že některý
z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře
přístup pro přijímání soutěžních hlasů před datem 11.11.2018 v 24:00 hod. dle těchto pravidel, a proto pro
hlasujícího využívajícího jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.
Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším
množství, než jaké určí organizátor, ani není oprávněn požadovat na místo výhry peněžité plnění.
Účast v soutěži ani věcné odměny nelze vymáhat soudní cestou.
Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním věcných
odměn. Nebezpečí škody na věcné odměně přechází na výherce okamžikem předání věcné odměny
výherci. Věcné odměny není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže
zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity
účasti, nemá nárok na věcnou odměnu.
Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit ze soutěže účastníka, jehož chování vykazuje
známky nekalého či podvodného jednání.
Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor
dále neručí za doručení e-mailu, kterým bude zasílána informace o získání věcné odměny.
Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její
pravidla. V případě, že dojde ke změnám v těchto Souhrnných pravidlech během doby trvání soutěže,
bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.krystufek-zachranar.cz .
Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny věcné odměny za jinou věcnou odměnu, která je
odpovídající náhradou.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání věcných odměn v soutěži. Věcné odměny nezískají účastníci soutěže, kteří
nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání věcných odměn. Organizátor tímto
nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze
strany organizátora než uvedená v těchto Souhrnných pravidlech.
Souhrnná pravidla soutěže jsou k dispozici na http://www.krystufek-zachranar.cz

V Brně dne 25.5.2018
Správní rada Nadačního fondu Kryštůfek

