
 

 

Pravidla akce deníku Blesk, Byl jsem v BLESKu 

V rámci oslav 30 let deníku BLESK vyzýváme naše čtenáře, aby nám zaslali výstřižky z titulů deníku BLESK, ve 
kterých jsou vyobrazeni nebo se o nich psalo („Akce“).  Čtenáři mají možnost zaslat výstřižky nebo scany výstřižků 
z deníku BLESK, na kterých jsou vyobrazeni nebo se o nich psalo („Výstřižky“) a takto Výstřižek do Akce přihlásit. 
Výstřižky mohou být veřejně prezentovány, zejména v tištěných titulech deníku BLESK/dalších periodicích  
Pořadatele,  na webových stránkách a sociálních sítích Pořadatele a případně je může Pořadatel použít pro účely 
publikace v knize. S vybranými čtenáři, kteří zaslali Výstřižky, může Pořadatel také udělat rozhovor a tento 
uveřejnit obdobným způsobem.  

Každý čtenář („Účastník“), resp. jeho zákonný zástupce může do akce zaslat i více Výstřižků. Odesláním Výstřižku 
potvrzuje Účastník, resp. jeho zákonný zástupce, souhlas s těmito pravidly („Pravidla“). Další podmínky jsou 
stanoveny v těchto Pravidlech. 

1. Pořadatel  

1.1. Pořadatelem a organizátorem Akce je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 
170 00 Praha 7, IČ: 02346826 („Pořadatel“). 

2. Termín a místo konání  

2.1. Akce probíhá od 29. 06. 2022 do odvolání Pořadatelem, které bude oznámeno prostřednictvím stránky 
www.blesk.cz/30 let alespoň 3 dny předem. 

2.2. Účastník, resp. jeho zákonný zástupce, má několik možností, jak Výstřižek do Akce přihlásit. Výstřižek lze 
přihlásit: 

● webovým formulářem na www.blesk.cz/30let ; 
● poštou na adresu: Redakce BLESK, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, v obálce, kterou označí slovem 

“Byl jsem v BLESKu”; 
● pomocí sociálních sítí Facebook, Instagram nebo pomocí programu Messenger, Pořadateli. 

2.3. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o době trvání Akce a jejím ukončení, včetně možnosti přihlašovat další 
Výstřižky do Akce. 

3. Podmínky účasti  

3.1. Akce se mohou zúčastnit fyzické osoby vyobrazené na Výstřižku: 

a) fyzické osoby starší 18 let – kterýmkoliv způsobem přihlášení uvedeným v čl. 2. odst. 2 těchto Pravidel; 

b) fyzické osoby mladší 18 let - pouze prostřednictvým svého zákonného zástupce, který je oprávněn 
vyobrazenou osobu přihlásit, a to  pouze v rámci formuláře na www.blesk.cz/30let. Pokud se tedy do Akce přihlásí 
osoba mladší 18 let bez adekvátního přihlášení skrze svého zákonného zástupce, bude takový příspěvek 
Pořadatelem vyřazen. 

3.2. Pořadatel je oprávněn bez dalšího odmítnout zařazení Účastníka do Akce. 

4. Výstřižky 

4.1. Doporučená velikost scanu nebo fotografie Výstřižku do Akce je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát 
jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.  

4.2. Výstřižky mohou být zaslány způsobem viz čl. 2. odst. 2. V případě osob mladších 18 let pouze 
prostřednictvím webového formuláře v rámci čl. čl. 2. odst. 2. 

4.3. Pořadatel je oprávněn vyřadit Výstřižky i bez uvedení důvodu, ale zejména je oprávněn vyřadit ty, které 
neodpovídají zadanému tématu Akce, nezobrazují osobu, která daný Výstřížek přihlásila, příp. zobrazují osobu 
mladší 18-ti let bez přihlášení/svolení jejího zákonného zástupce, obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s 



 

 

platnými právními předpisy či dobrými mravy. Dále ty, které by mohly poškodit dobré jméno Pořadatele nebo 
dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Pořadatelem, u kterých bylo zjištěno či je podezření na 
nedodržení jiných podmínek Akce nebo nemají uvedené potřebné údaje či nesplnily jiné podmínky Akce.  

4.4. Zaslané Výstřižky nebudou Pořadatelem Akce vráceny, a to ani po skončení Akce. 

4.5. O tom, zda přihlášený Výstřižek vyhovuje pravidlům Akce, rozhoduje výhradně Pořadatel. 

5. Zpracování osobních údajů  

5.1. Pořadatel bude za účelem realizace této Akce a možnosti užití Výstřižků dle Pravidel a níže uvedené licence 
a Model release zpracovávat osobní údaje Účastníků  v rozsahu jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, 
adresa, jejich vzkaz/příběh a zaslaný výstřižek, příp. jméno autora fotografie Výstřižku. Kompletní informace o 
zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://www.cncenter.cz/privacy/informace-o-zpracovani-akce a 
jsou součástí těchto Pravidel. 

6. Autorská práva, licence 

6.1. V případě, že se bude jednat o fotografii Výstřižku, která naplňuje znaky autorského díla, Účastník zasláním 
fotografie Výstřižku do Akce potvrzuje, že: 

a) je autorem fotografie Výstřižku, případně zákonným zástupcem autora Výstřižku, případně  Účastník či 
zákonný zástupce Účastníka je oprávněn autora zastoupit a disponuje veškerými právy k této fotografii 
Výstřižku, dále potvrzuje, že autorem fotografie Výstřižku je označen skutečný autor fotografie 
Výstřižku; 

b) zaslaná fotografie Výstřižku je původní a případným užitím fotografie Výstřižku Pořadatelem dle těchto 
Pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob. Autor, případně zákonný zástupce 
autora fotografie Výstřižku se zavazuje Pořadatele odškodnit z případných nároků těchto osob 
vznesených proti Pořadateli. 

6.2. Autor, případně zákonný zástupce autora fotografie Výstřižku, poskytuje licenci k užití fotografie Výstřižku 
v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech jeho zasláním do Akce Pořadateli. 

6.3. Autor, případně zákonný zástupce autora fotografie Výstřižku, tímto uděluje k fotografii Výstřižku časově 
neomezenou, bezúplatnou, nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití zaslané fotografie Výstřižku 
v době udělení licence, bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně za účelem jejich uveřejnění 
v souvislosti s Akcí či v souvislosti s podporou a propagací Pořadatele či jeho výrobku a služeb (zejm. deníku 
Blesk) či třetích osob, které se na Akci podílí. Pořadatel je tak oprávněn fotografii Výstřižku uveřejnit zejména, 
nikoliv však výhradně v tištěných, internetových médiích a na soc. sítích Pořadatele a třetích osob, uveřejněním 
na tiskových a propagačních materiálech Pořadatele a třetích osob, a to i v rámci outdoorových propagačních 
kampaní či dalších eventů organizovaných Pořadatelem či třetími osobami, eventuálně také užitím ve formě 
audiovizuálního díla a softwarových aplikací či užít jako logo. Pořadatel je oprávněn užít fotografii Výstřižku 
v celku či jen jeho část a pro výše uvedená užití je oprávněn ho i dále upravit, měnit či spojit s jiným dílem. 
Pořadatel je rovněž oprávněn fotografii Výstřižku použít pro účely publikace v knize. 

6.4. Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Pořadatel není 
povinen informovat účastníka o postoupení licence nebo udělení podlicence v souladu s tímto článkem 
ani o osobě nabyvatele licence nebo podlicence 

6.5. Pořadatel je oprávněn publikovat fotografii Výstřižku autora svým jménem a v případech, kdy je to s ohledem 
na způsob užití díla obvyklé, neuvádět u díla jméno a příjmení autora či zákonného zástupce. 

6.6. Pořadatel není povinen licenci využít. Ustanovení § 2378 až § 2381 občanského zákoníku o odstoupení od 
smlouvy účastníkem pro nečinnost Pořadatele, ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od 
smlouvy pro změnu přesvědčení autora a ustanovení § 2385 občanského zákoníku o autorské korektuře se 
nepoužijí.  



 

 

7. Souhlas k pořizování a používání podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů a 
projevů osobní povahy (Model Release) 

7.1 Účastník, případně zákonný zástupce Účastníka, uděluje k projevům osobní povahy Účastníka zachyceném 
na fotografii Výstřižku či na následně pořízených fotografiích a videích (příp. jiném obrazovém či audiovizuálním 
materiálů) zachycujícím Účastníka pořízeným Pořadatelem na focení/natáčení během rozhovoru (dále jen 
„Materiál“) Model Release Pořadateli na dobu neurčitou, územně neomezeně a bezplatně. 

7.2 Na základě uděleného souhlasu Účastník, případně zákonný zástupce Účastníka je Pořadatel oprávněn 
Materiál pořídit a používat, a to i opakovaně, pro reklamní, umělecké, ilustrační, publikační, propagační, 
obchodní či jakékoliv jiné účely v jakékoli formě, všemi způsoby užití zejména jejich rozšiřováním tiskem, 
umístěním na reklamních nosičích, sdělováním v rozhlasovém a televizním vysílání a na internetu jakož i 
sdělováním či rozšiřováním v rámci aplikací, sociálních sítí, elektronických verzí tištěných periodik a internetových 
stránek pro mobilní telefony, tablety, počítače nebo jiná obdobná koncová zařízení.  

7.3. Pořadatel je oprávněn pořízený Materiál mj. retušovat, digitálně či jinak technicky upravovat, měnit či jinak 
modifikovat obsah Materiálu, spojovat Materiál s textem a/nebo s jiným materiálem.  

7.4. Pořadatel je oprávněn shora uvedené Model Release poskytnout či postoupit třetím osobám.  

7. Odpovědnost za průběh Akce 

7.1. Pořadatel Akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním 
Akce, a to včetně jejího prodloužení, přerušení, odvolání či úpravy těchto Pravidel. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Účast na Akci je dobrovolná a každý Účastník, resp. jeho zákonný zástupce, účastí v Akci vyjadřuje svůj 
souhlas s jejími Pravidly. 

8.2. Pravidla mohou být změněna kdykoli v průběhu konání Akce, a to bez předchozího upozornění, případná 
změna se však nedotkne rozsahu již udělené licence či model release.  

8.3. Organizátor si vyhrazuje právo bez dalšího, i zpětně, vyřadit Výstřižek účastníka z Akce.  

8.4. Tato úplná Pravidla Akce jsou k dispozici na https://img.blesk.cz/static/data/blesk/30-let-blesku/pravidla.pdf 

8.5. V případě dotazů k Akci a těmto Pravidlům je možné kontaktovat Pořadatele na simon.lupinek@cncenter.cz. 

8.6. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 29.6. 2022. 


