
PRAVIDLA ZIMNÍ FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA 

• Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Jan Ficek Dřevovýroba 

s.r.o se sídlem Průmyslová 443, Chrudim, 537 01, zapsaná v obchodním 

rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod složkou C 21639 (dále jen 

„pořadatel“). 

• Zadavatelem soutěže je společnost Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o. se sídlem 

Průmyslová 443, Chrudim, 537 01, zapsána v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Hradci Králové pod složkou C 21639 (dále jen 

„zadavatel“)  

• Soutěže se může zúčastnit žák/—yně nebo třída jakéhokoli školského 

zařízení (mateřská škola, I. a II. stupeň základní školy) nebo základní 

umělecké školy, člen/-ka zájmové nebo volnočasové organizace (základní 

umělecké školy, domovy dětí a mládeže, skautské oddíly, atp.) či speciální 

skupiny území České republiky a Slovenska, který splní stanovená pravidla 

soutěže (dále jen „soutěžící“). 

• Soutěž je rozdělena do 3 kategorií dle věku: mateřská škola (cca. 0-6 let); I. 

stupeň základní školy (cca. 6-11 let); II. stupeň základní školy (cca. 11-16). 

Dle věkových kategorií budou rozřazeny i výrobky autorů z volnočasových 

a zájmových organizací a základních uměleckých škol. V případě zapojení 

jiné či speciální organizace (např. pro mentálně postižené) si zadavatel 

soutěže vyhrazuje právo na zařazení do těchto 3 kategorií dle uvážení. 

• Předmětem soutěže bude zaslání fotografií soutěžního výrobku z dýhy, a to 

2D nebo 3D na téma „Zimní čas, čas vánoční“. Fotografie budou umístěny do 

alb dle kategorií na Facebookovém profilu soutěže, kde budou také získávat 

„like“. 

• Zasílání fotografií do soutěže probíhá od 1. prosince 2021 od 9:00 do 

23. prosince 2021 do 20:00, hlasování v soutěži prostřednictvím 

Facebooku začíná dne 1. prosince 2021 od 9:00 a bude ukončeno dne 

3. ledna 2022 v 22:00 na území České republiky a Slovenska (dále jen 

„doba konání soutěže“). 



• Soutěž bude probíhat i prostřednictvím Facebookové stránky „Soutěž Fíha-

Dýha“, https://www.facebook.com/soutezfihadyha Tato pravidla upravují 

podmínky soutěže pro soutěžící žijící na území České republiky a Slovenska.  

• Hlavní výhrou v jednotlivých kategoriích budou vouchery na školní, 

výtvarné a kancelářské potřeby společnosti SEVT, a.s. v hodnotě 5000 Kč. 

Vítěz ceny veřejnosti (fotka s nejvyšším počtem „like“) získá také voucher 

na školní, výtvarné a kancelářské potřeby společnosti SEVT, a.s. v hodnotě 

5000 Kč. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit i ceny vedlejší, které však 

nejsou uvedeny v těchto pravidlech.  

• Každé školské zařízení, zájmová či volnočasová organizace je limitována 

počtem přihlášených soutěžících a může vyslat maximálně 5 soutěžních 

výrobků do jedné kategorie.  

• Jednotlivý soutěžící jsou limitováni počtem fotografií soutěžního výrobku, a 

to 1-3 fotografiemi (1 soutěžní výrobek = max. 3 fotografie výrobku, tzn. 

například pohled zepředu, shora, zboku). Maximální velikost jedné 

fotografie je stanovena na 300kB.  

• Každý výrobek bude finálně v albu reprezentován pouze jednou soutěžní 

fotografií. Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat ze zaslaných fotografií 

vztahujících se k jednomu výrobku jen jednu soutěžní fotografii. Soutěžící 

může ze 3 fotografií vytvořit 1 fotografii kolážovou o max. velikosti 300kB. 

• Soutěžní fotografie musí být zasílány na mail soutez@fihadyha.cz 

s následujícími informacemi: název školy, jméno autora, město, třída, třídní 

učitel (výrobek může být dílem celé třídy či vybraného jednotlivce 

reprezentujícího třídu).   

• Veškeré fotografie zaslané do 23. prosince 2021 do 20:00 včetně budou 

zařazeny do alba v patřičné kategorii.  

• Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu 

pořadatele soutěže ani zadavatele soutěže. Podmíněna je pouze registrací 

v projektu „Fíha-Dýha“ a obdržením balíčku s dýhou s tím spojeným. 

https://www.facebook.com/soutezfihadyha
mailto:soutez@fihadyha.cz


• Kdokoli se bude chtít soutěže zúčastnit, může se přihlásit prostřednictvím 

formuláře http://www.fihadyha.cz/kontakty.aspx  nebo na e-mailu 

info@fihadyha.cz požádat o zaslání balíku za aktuálně platných dodacích 

podmínek. Školská a volnočasová zařízení za poštovné a balné ve výši 195,- 

Kč, soukromé osoby za 340 Kč v rámci celé ČR. 

• Soutěž probíhá pouze v jednom herním kole. O vítězných výrobcích v každé 

kategorii rozhodne speciálně sestavená odborná porota skládající se ze 4 

zástupců jednotlivých partnerů projektu. Hlasování paralelně probíhá i 

formou udělování „like“ pod soutěžními fotografiemi – výrobek s největším 

počtem „like“ obdrží Cenu veřejnosti. 

• Oceněny budou 3 nejlepší výrobky dle porotců + 1 výrobek Cenou 

veřejnosti vycházející z „liků“ na Facebooku. 

• Hlasování prostřednictvím „like“ bude ukončeno dne 3. ledna 2022 ve 

22:00. 

• Pořadatel si po ukončení soutěže vyhrazuje právo na fyzické zapůjčení 

výherních výrobků na dobu určitou pro účely expozice ve společnostech 

partnerů projektu Fíha Dýha.  

• Výherci budou kontaktováni pořadatelem soutěže od 4. ledna 2022, a to 

prostřednictvím e-mailové adresy, ze které byla/-y zaslány soutěžní 

fotografie.  

• V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených 

kontaktních údajích do 14 dní od oznámení výhry v soutěži výherci, výhra 

propadá pořadateli soutěže. 

• Výhra bude předána pořadatelem soutěže v místě dle dohody s vítězi. 

Pokud si výherce nebude moci svou výhru převzít a pověří jinou osobu, je 

třeba o tom informovat pořadatele a uvést jméno osoby, která výhru 

převezme.  Při předání ceny je osoba, která byla pověřena výhercem k 

vyzvednutí výhry povinna předložit písemnou plnou moc s úředně 

ověřeným podpisem výherce. 

http://www.fihadyha.cz/kontakty.aspx
mailto:info@fihadyha.cz


• Po výhercích, případně zastupujících osobách, bude požadováno prokázání 

totožnosti předložením občanského průkazu či pasu. 

• Výhra, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo 

organizátora nebude možno předat, propadá ve prospěch pořadatele. Výhru 

není výherce povinen přijmout. Výherce nemá nárok na žádnou věcnou ani 

jinou náhradu za výhru, pokud organizátor nestanoví jinak. Vymáhání 

výhry nebo jiných věcných nebo peněžitých odměn soudní cestou je 

vyloučeno. 

• Zasláním fotografií z e-mailové adresy na centrální mail soutez@fihadyha.cz 

soutěže Fíha-Dýha souhlasí soutěžící se zpracováním údajů v rozsahu jméno 

autora, název školy, město, třída, jméno třídního učitele a e-mailová adresa 

zadavatelem pro marketingové účely tj. zasílání novinek ohledně projektu 

Fíha-Dýha prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 

480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastník 

souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn osobní údaje pro výše uvedený 

účel předat k dalšímu zpracování zadavateli soutěže. 

• Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. 

zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně 

kdykoliv na adrese organizátora odvolat, že má právo přístupu k osobním 

údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných 

osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a 

zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže je možné 

pouze písemně na adrese organizátora soutěže a má za následek vyřazení 

účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností 

organizátorem se může účastník obrátit na organizátora. 

 

• Účastník dále souhlasí se zasíláním informačních nebo obchodních sdělení na 

účastníkem poskytnuté elektronické kontaktní údaje.  

• Výherce souhlasí též se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno 

autora, název školy, město, třída, jméno třídního učitele a fotografií 

z předání výhry na Facebookových a webových stránkách projektu Fíha-

Dýha, facebookových stránkách Soutěž Fíha-Dýha a společností Sapeli a.s., 

Grena a.s., Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o. a Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o.  

• Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech 

záležitostech týkajících se soutěže, zejména je oprávněn kdykoliv změnit 

pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či 

mailto:soutez@fihadyha.cz


soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na 

Facebookové stránce Soutěž Fíha-Dýha 

https://www.facebook.com/soutezfihadyha.   

• Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo 

nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či 

mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude 

soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání 

soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci 

k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo 

se zásadami poctivé soutěže a fair play. Toto rozhodnutí je konečné a nelze 

se proti němu odvolat. 

• V případě, že bude zjištěno, že jedno školské zařízení zaslalo více než 5 

soutěžních výrobků do jedné kategorie, vyhrazuje si organizátor soutěže 

právo vybrat 5 soutěžních výrobků sám. 

• Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či účastí v 

soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. 

• Organizátor ani pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení zaslaných 

fotografií. V případě řádného doručení obdrží zasilatel potvrzení e-mailem. 

• Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a 

zavazuje se je plně dodržovat. 

• Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

• V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem řídí právním 

řádem České republiky. 

• Výherce je povinen řádně a včas splnit veškeré povinnosti, zejména daňové, 

které mu v souvislosti s převzetím výhry dle platných právních povinností 

vzniknou. 

 

https://www.facebook.com/soutezfihadyha


Další podmínky a pravidla pro soutěž prostřednictvím FB stránky Soutěž 

Fíha-Dýha 

• Soutěžící souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užil jméno autora, 

název školy, jméno učitele/vedoucího a především jeho e-mailovou adresu, 

na které ho v případě výhry bude organizátor kontaktovat. 

• Každý hlasující musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu. 

• Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s 

účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). 

• Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná 

ani asociovaná s Facebookem. Odesláním e-mailu s informacemi berete na 

vědomí, že poskytujete informace pořadatelské společnosti Jan Ficek 

Dřevovýroba s.r.o. a partnerů projektu Sapeli a.s., Grena, a.s. a Danzer 

Bohemia Dýharna s.r.o., nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity 

pouze pro oznámení výhry, zaslání novinek a exkluzivních nabídek Fíha-

Dýha a partnerů projektu. Tyto informace nebudou poskytnuty žádné třetí 

straně. Technickým provozovatelem je Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne 29. listopadu 2021 


