Obecné informace o projektu „CoolHunters“
Pořadatelem a organizátorem projektu „CoolHunters“ je společnost Geometry Global, s.r.o., se
sídlem Praha 7, Přívozní 2a č. p. 1064, PSČ 170 00, IČ 25716964 (dále „organizátor”).
Cílem projektu „CoolHunters“ je podpora nadšenců, kteří se rozhodli světu ukázat, co umí a neustále
se v tom zlepšovat a kteří se ve své dovednosti chtějí posunout dál.
Kdo se může projektu zúčastnit?
Projektu se může zúčastnit občan ČR, starší 18 let, který splní podmínky účasti v projektu stanovené
v těchto pravidlech.
Systém registrace do projektu
Registraci je možné provést prostřednictvím elektronické přihlášky na webové stránce
www.coolhunters.cz („soutěžní web“). Přihláška musí být doručena organizátorovi soutěže
v období od 2. 5. 2017 do 31. 8. 2017, a musí obsahovat jméno, příjmení, email, telefon, souhlas s
podmínkami projektu a odkaz na účastníkovu tvorbu v libovolné formě (web, video, profil na sociální
síti). Soutěžící budou soutěžit ve 4 kategoriích: (i) hudba; (ii) umění; (iii) Freestyle a (iv) tanec.
Po odeslání přihlášky obdrží účastník link s potvrzením registrace a na zadaný email do dvou
pracovních dnů potvrzení o registraci s instrukcemi.
Následně bude soutěžící kontaktován pořadatelem, který ověří, že soutěžící splňuje podmínky pro
zařazení do soutěže (alespoň jedna ze zmíněných 4 kategorií).
Výběr vítěze projektu
Z došlých přihlášek organizátor soutěže vybere do 10. 9. 2017 pět semifinalistů z každé kategorie
(celkem 20 účastníků), kteří postoupí do dalšího kola projektu.
Podmínkou účasti v tomto a dalším kole projektu je uzavření smlouvy o spolupráci mezi účastníkem a
organizátorem na dobu 1 roku ve zněních požadované organizátorem projektu, ve které budou
specifikovány podmínky spolupráce a mediální prezentace.
V případě, že se některý z účastníků nebude moci dalšího kola projektu zúčastnit, případně nesplní-li
podmínky pro jeho účast, vyhrazuje si organizátor soutěže právo oslovit náhradníka dle svého výběru
a účast daného účastníka v projektu ukončit.
S vybranými semifinalisty organizátor natočí soutěžní video medailonky, v rámci kterých účastníci
blíže představí svůj talent. Tyto video medailonky budou umístěny na soutěžní web, kde v období od
1. 10. 2017 do 31. 10. 2017 bude probíhat veřejné hlasování. V každé kategorii budou vybráni dva
účastníci, kteří získají nejvíce hlasů dle pravidel hlasování a tito postoupí do finálového kola projektu.
Hlasování v semifinálovém kole bude umožněno těm hlasujícím, kteří se zaregistrují do hlasovacího
systému soutěže prostřednictvím Facebooku nebo soutěžního webu. Každý hlasující je oprávněn
udělit pouze jeden hlas v rámci každé kategorie a v rámci daného hlasujícího období. Hlasující svým
hlasováním uděluje souhlas ke zpracování svých údajů v rozsahu článku „osobní údaje“ těchto
pravidel.

Finálové kole proběhne do konce prosince 2017 a to formou živého vystoupení, na kterém budou
vybraní účastníci předvádět své dovednosti. Na místě bude vybrán vítěz CoolHunters každé kategorie
a to odbornou porotou a diváckým hlasováním.

Hlavní cena
Celkem budou vybráni čtyři výherci, kteří získají podporu realizace svého snu/přání dle definice
v přihlášce a to ve formě zvolené organizátorem soutěže. Celková hodnota výhry každého výherce
bude maximálně 100.000,- Kč. Nevyčerpaná hodnota výhry propadá a nelze dodatečně čerpat. Výhru
nelze převádět do finančních prostředků ani jiné kompenzace. O konkrétních podmínkách realizace a
čerpání výhry rozhodne pořadatel.
Práva a povinnosti vítěze
Převzetím výhry se výherce zavazuje k aktivní spolupráci spočívající v období dalších 12 měsíců od
konce soutěže, formou vystupování na nadcházejících Coolhunters eventech, podpory projektu na
svých sociálních sítích, presentace svého umění pod hlavičkou Coolhunters dle podmínek dohody o
spolupráci uzavřené s organizátorem při vstupu do semifinálového kola.
Účastník si je vědom a potvrzuje, že se projektu může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude
požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo podobnými účinky.
Účastník si je vědom a potvrzuje, že se projektu může zúčastnit pouze za podmínky, že bude
absolvovat veškerá školení či instruktáže pořádané organizátorem pro účely zajištění bezpečnosti
průběhu a zavazuje se řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s
organizátorem spolupracují.
Účastník si je vědom toho, že účast v projektu je na vlastní riziko, a že organizátor projektu a
a/nebo osoby, které s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví
nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích
z těchto podmínek. Účastník je povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady všechny škody, které
při nedodržení těchto podmínek způsobí sobě, jiným účastníkům projektu, organizátorovi nebo
osobám spolupracujícím.
Organizátor projektu je oprávněn program projektu změnit, jakož i podmínky projektu. Poruší-li
účastník výše uvedené podmínky účasti v projektu nebo bude-li se chovat takovým způsobem,
který by poškodil dobré jméno organizátora či v důsledku kterého by nebylo možno spravedlivě
požadovat na organizátorovi, aby účastníka dále v projektu podporoval, je organizátor oprávněn dle
svého vlastního uvážení rozhodnou o vyloučení účastníka z další účasti v projektu. Vyloučením
z projektu ztrácí účastník nárok na získané výhry a je povinen tyto vrátit či kompenzovat
organizátorovi.
Osobní údaje
Účastí v projektu, tedy registrací a zasláním soutěžního příspěvku a další účastí v projektu, uděluje:


Organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č.
480/2004 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu

jméno, příjmení, e-mailová adresa, datum narození, adresa bydliště a telefonní číslo,
případně dalších údajů poskytnutých Organizátorovi v souvislosti s jeho účastí v projektu
CoolHunters, za účelem prověření jeho platné účasti, realizace výhry a pro další obchodní a
marketingové účely Organizátora, a to na dobu 5 let; též s jejich zveřejněním v rozsahu
jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích, reklamních, propagačních a
dalších marketingových materiálech a na soutěžním webu. Účastník zároveň vyjadřuje
souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Organizátorem. Organizátor je
oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje účastníka. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné. Účastník bere na vědomí, že osobní údaje budou
zpracovávány automatizovaně, systematicky a manuálně a je si vědom svých práv dle § 11 a
§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména práva přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále
zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje způsobem,
který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se
zákonem, zejména pokud jsou jeho osobní údaje nepřesné vzhledem k účelu jejich
zpracování, může požádat Organizátora o vysvětlení anebo může požadovat, aby
Organizátor odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje zablokoval, provedl opravu, doplnění
nebo jejich likvidaci. Pro případ, že bude po Organizátorovi požadovat likvidaci či
zablokování osobních údajů, které správci poskytl, má takový požadavek okamžikem
doručení Organizátorovi za následek jeho vyloučení z další účasti v projektu včetně ztráty
nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;


bezúplatně uděluje Organizátorovi licenci (podlicenci, je-li autorem soutěžního příspěvku
osoba odlišná od účastníka dle odst. b) níže) ke sdělování svého soutěžního příspěvku
veřejnosti všemi způsoby v souvislosti se svou účastí v projektu, a to ve spojení se svým
jménem a příjmením, a bez časového, množstevního a teritoriálního omezení;



prohlašuje, že:
a)
b)

je jediným autorem soutěžního příspěvku;
nebo že od jediného autora soutěžního příspěvku získal oprávnění
(licenci) k užití soutěžního příspěvku v rozsahu dle těchto pravidel
včetně práva poskytnout podlicenci Pořadateli;
a že v tomto soutěžním příspěvku nebyla žádným způsobem užita díla jiných osob (tj. jiných
osob než soutěžícího či v případě uvedeném pod odst. b) než autora soutěžního příspěvku,
od něhož získal soutěžící licenci) ani jejich části, zahrnuje v to tvůrčí zpracování díla jiného,
ani ochranné známky, loga či jiné chráněné prvky třetích osob, že užitím díla Organizátorem
způsobem vyplývajícím z těchto pravidel nevznikne Organizátorovi ani jiné osobě újma, a pro
případ, že se tak stane, zavazuje se takovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž
vznikla;


prohlašuje, že v souvislosti s užitím soutěžního příspěvku Organizátorem způsobem
vyplývajícím z těchto pravidel nevznikne Organizátorovi ani jiné osobě újma, a pro případ, že
se tak stane, zavazuje se takovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla;



bezúplatně poskytuje Organizátorovi licenci (podlicenci) k užití soutěžního příspěvku (díla)
dalšími způsoby užití v souladu s účely, pro které byla vytvořena, tj. k rozmnožování a
rozšiřování jejích rozmnoženin na tiskových materiálech, ke sdělování veřejnosti v emailových zprávách společně s obchodním sdělením a v dalších komunikačních médiích bez

ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, k reklamním a jiným obdobným
účelům, vše bez časového, množstevního či územního omezení; dále bezúplatně uděluje
Organizátorovi souhlas ke zpracování, změně či jiné úpravě soutěžního příspěvku (díla),
spojení s jinými díly a/nebo zařazení do díla souborného.

Registrací do hlasovacího sytému soutěže uděluje každý hlasující Organizátorovi v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých Organizátorovi
v souvislosti se svou registrací, za účelem prověření platnosti hlasování, hlasování v soutěži a
pro další obchodní a marketingové účely Organizátora, a to na dobu 5 let. Hlasující zároveň
vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Organizátorem. Organizátor je oprávněn
k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Hlasující bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně,
systematicky a manuálně, a je si vědom svých práv dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj.
zejména práva přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se
domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zvláště pokud jsou jeho osobní údaje
nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, může požádat Organizátora o vysvětlení nebo může
požadovat, aby Organizátor takto vzniklý stav odstranil a osobní údaje zablokoval, provedl
opravu, doplnění nebo jejich likvidaci.

Odesláním přihlášky do projektu/svou registrací účastník/hlasující schvaluje tato pravidla a instrukce
a přistupuje k nim;
V Praze dne 25. 4. 2017

