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Podmínky Instagramové soutěže  

Burza práce a vzdělání v Olomouci 2022 

POŘADATEL: 
Pořadatelem Instagramové soutěže jsou organizátoři Burzy práce a vzdělání v Olomouci, a to: 

• Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci a Kontaktní pracoviště Olomouc, Vejdovského 
988/4, 779 00 Olomouc 9, IČ: 724 96 991 

• Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Kosmonautů 8, 779 00  Olomouc, IČ: 00536211 

• Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Jeremenkova 1211/40B, 779 00 Olomouc 
 

KDY?   ČTVRTEK 13.10.2022 

V KOLIK HODIN? 9.00 – 15.30 hodin 

KDE?   BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ OLOMOUC 2022 – FLORA Olomouc, pavilon A 

O CO? DRON s GPS - SJ R/C SJ70w, který poskytla firma Honeywell Aerospace 

Olomouc, s.r.o. 

JAK? ON-LINE NA INSTAGRAMU a FYZICKY NA BURZE – Na stánku firmy Honeywell 

Aerospace Olomouc, s.r.o. splníš úkol, za úspěšné splnění získáš číselný los, 

který vložíš do komentáře instagramového příspěvku na Instagramu Burzy 

práce a vzdělání zde: https://www.instagram.com/p/CizhCOLq8O0/ 

LOSOVÁNÍ: v 16.00 hodin v pavilonu A, nutnost předložení obdrženého číselného losu 

PŘEDÁNÍ VÝHRY: Výhra bude výherci slavnostně předána přímo na Burze práce a vzdělání 2022, 

případně po domluvě bude výherci přivezena do školy. Pro oznámení výhry 

budou použity kontaktní údaje výherce zpřístupněné na jeho Instagramovém 

profilu. Výherce bude zároveň zveřejněn na Instagramové stránce Burzy práce 

a vzdělání u příslušného soutěžního postu. 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ: 
Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení 
pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv 
neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit 
soutěžícího, jehož chování či Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě 
zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný                         
a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka 
společnosti Instagram. Pořadatel upozorňuje soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků 

https://www.instagram.com/p/CizhCOLq8O0/
https://www.facebook.com/BurzaPaV
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neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. 
Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze 
soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného                
i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody 
takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných. 
 
PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: 
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 13 let, která navštěvuje povinnou školní 
docházku, popřípadě studuje na střední, vyšší nebo vysoké škole v Olomouckém kraji. Fyzická osoba 
má dále doručovací adresu v České republice, je registrována na sociální síti Instagram, má po celou 
dobu soutěže aktivní Instagramový účet a splní stanovená pravidla soutěže. Aby byla účast v soutěži 
platná, musí výherce předložit obdržený číselný los, který souhlasí s číselným losem v komentáři 
instagramového příspěvku a musí také prokázat, že je žákem/žákyní či studentem/studentkou 
v Olomouckém kraji, a to předložením příslušného dokladu (např. žákovská knížka, index, ISIC karta 
aj.). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby starší 26 let a dále osoby, které jsou v pracovním či 
obdobném poměru k pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků 
v řadě přímé.  
 
AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního                      
a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na 
Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se 
může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící 
vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech 
osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném 
a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. Osobní údaje soutěžícího v rozsahu 
jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté případně další údaje, uvolněné v rámci 
Instagram permission dialogu, budou zpracovány pořadatelem soutěže, a to pro účely účasti 
soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po 
dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům. 
 
DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE 
Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím             
v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím 
je pořadatel oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, 
případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření 
je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 
Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 
pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu 
výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Cenu do soutěže věnovala firma 
Honeywell, která přebírá veškerou zodpovědnost za její předání výherci, dle platných pravidel 
soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram a doručení zpráv.                       
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si 
vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit 
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nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních 
Instagramových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak 
sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Soutěžící je 
srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti 
Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány 
pořadateli, nikoliv Instagramu. 


