
Účastí v soutěži HateFreeCities akceptujete níže uvedené pravidla. 

 

Obecná ustanovení 

 

Zadavatelem soutěže je nevládní nezisková organizace BeInternational, která je vzdělávací 

mládežnickou organizací. Soutěž je zadávaná ve spolupráci s Nesehnutím a Advocate Europe. 

 

Soutěž je otevřená všem mladým lidem do 24 let s trvalým pobytem na území České republiky 

způsobilým k právním úkonům. Nezletilé osoby musí spolu s příspěvkem do soutěže zaslat souhlas 

zákonného zástupce. 

 

BeInternational si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit pravidla soutěže nebo jí 

předčasně ukončit. 

 

Na výhru nevzniká právní nárok. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně 

plnit či proměnit v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou 

výher poštou. 

 

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých návrhů v souladu s 

těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže, jeho partnerů a 

mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, 

času a množství. 

 

Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli 

soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového 

zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích 

prostředcích a na webových stránkách vyhlašovatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. 

od registrace v soutěži. 

 

  



Předmět a průběh soutěže 

 

Cílem soutěže je vytvořit prostor pro mladé lidi k vyjádření se k násilí ve společnosti, ať už v online 

nebo v offline prostředí. Ta může být vnímána jak z pohledu jedince (šikana, kyberšikana, hate 

speech, hejty na sociálních sítích) nebo ze strukturálního hlediska (rasismus, xenofobie, předsudky).  

Předmětem soutěže je reagovat na dlouhodobý narůst negativních postojů vůči některým skupinám 

obyvatel ČR z důvodu jejich etnicity, sexuální orientace, náboženství nebo jiných odlišností. Díla 

jednotlivých kategorií (uvedené níže) by měla reflektovat témata jako je rasismus, xenofobie, 

nacionalismus, pravicový radikalismus, násilí z nenávisti, předsudky a nedostatek tolerance vůči 

příslušníkům menšin, hate speech, šikana, nenávist na internetu, a zároveň toto téma citlivě otevřít 

a vést dialog o těchto konfliktech ve společnosti.  

Soutěžit je možné v kategorií video.  

 

Jeden autor/soutěžní tým se muže zapojit pouze do jedné kategorie, přičemž může přihlásit pouze 

jedno své dílo. Projekt mohou do soutěže přihlásit pouze jeho skuteční autoři. Soutěžící tedy zároveň 

potvrzují, že vlastní všechny práva k zaslanému dílu.   

 

Soutěžní tým se muže skládat z neomezeného počtu lidí, ale všichni musí na projektu spolupracovat 

a všechny jména musí být v týmu zapsaná. 

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci, vyhlašovatelé a technický realizátoři soutěže. V 

případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá a bude předána 

dalšímu kandidátovi v pořadí. 

V kategorii video musí soutěžící video nahrát na portál YouTube.com a na e-mail 

hatefreecities@gmail.com poslat odkaz, na kterém je možné video shlédnout. Do předmětu 

uveďte VIDEOSOUTĚŽ_ HATEFREECITIES_PŘÍJMENÍ A JMÉNO/NÁZEV TÝMU. 

 

V kategorii video by maximální doba neměla překročit 3 minut včetně závěrečných titulků. Příspěvky 

zaslané do video soutěže nesmí být výtvorem profesionální společnosti. Mohou nabývat formy 

animovaného či hraného videa, můžou být vlogem, videokoláže či jiným forem videa. Příspěvky by 

neměly mít urážlivý charakter či obsah. BeInternational nezodpovídá za technické problémy, které 

mohou vzniknout při zasílání příspěvků do soutěže. 

 

Soutěž začíná 17. října 2016 a končí 28. února 2017 v 23.59 CET. Příspěvky zaslané po tomto datu 

nebudou zařazeny do soutěže. 
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Vyhodnocování a ceny soutěže 

 

Soutěž bude hodnocena nezávislou odbornou porotou na základě následujících kritérií:  

 obsahová náplň soutěžního příspěvku a relevantnost informací v něm obsažených pro 

veřejnost ve vztahu k tématu soutěže;  

 kreativita zpracování příspěvku a schopnost zaujmout;  

 originalita (výběr tématu, pohled na dané téma,...);  

 přínos příspěvku. (Porota pak vybere 5-10 děl, které budou promítány na závěrečné akci a za 

které budou moci lidé hlasovat.)  

Výherce bude o výhře kontaktován e-mailem či telefonicky a na facebookových stránkách 

BeInternational budou zveřejněná jména vítězů. 

Pokud se výherce neozve do 14-ti dnů po kontaktování organizátorem soutěže, jeho nárok na výhru 

propadá a jako výherce bude určen soutěžící, který skončil další v pořadí. 

Výhra bude všem vítězům předaná v rámci závěrečné akce projektu, která proběhne 9. března 2017 

v Café Práh v Brně. 

 

V každé ze soutěžních kategorii se určí jeden vítěz, který obdrží hodnotnou cenu. V případě 

soutěžních týmu bude cena předána celému týmu. Ceny budou uvedeny na internetových stránkách 

BeInternational a propagačních materiálech soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo změnit barevné 

varianty těchto cen případně dodat cenu obdobného typu.  Informace budou doplněny na webových 

stránkách soutěže. Ceny byly věnovány organizací Advocate Europe. 

 

Diskvalifikace 

 

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a 

zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje 

si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, 

které porušují zákon, dobré mravy, autorská práva a práva třetích osob. 

V případě nejasností neváhejte kontaktovat organizátorský tým na e-mailové 

adrese  hatefreecities@gmail.com . Přejeme hodně štěstí v soutěži a těšíme se na vaše příspěvky! 

          BeInternational tým 
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