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Smluvní podmínky  

Tyto Smluvní podmínky („Smlouva“) jsou smlouvou mezi Správcem webových 
stránek („Správce webových stránek“) a vámi („uživatel“). Tato Smlouva upravuje 
obecné podmínky používání webových stránek europeanfilmchallenge.eu včetně 
všech jejich produktů a služeb („Služby“).  

Uživatelské účty a členství  

Pro využívání těchto Webových stránek musíte být starší 18 let. Používáním těchto 
Stránek a souhlasem s těmito Smluvními podmínkami prohlašujete a zaručujete, že je 
vám aspoň 18 let. Když si vytvoříte uživatelský účet na European Film Challenge, 
zodpovídáte za dodržování bezpečnosti tohoto účtu a plně zodpovídáte za všechny 
aktivity odehrávající se pod tímto účtem a v jeho spojení. Můžeme, ale nemusíme 
monitorovat a kontrolovat nové účty během procesu registrace. Poskytnutí jakýchkoli 
falešných kontaktních údajů může mít za následek zrušení vašeho účtu. Jste povinni 
nás okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho uživatelského účtu 
či jiném porušení bezpečnosti. Neodpovídáme za žádné vaše činy či opomenutí, ani 
za škody, jež by v této souvislosti vznikly. Váš uživatelský účet (či jakoukoli jeho část) 
můžeme pozastavit, zablokovat nebo smazat, pokud zjistíme, že jste porušili jakékoli 
ustanovení těchto Smluvních podmínek nebo že vaše chování či obsah vašeho účtu 
mohou poškodit naši reputaci a snížit naši hodnotu. Pokud z výše uvedených důvodů 
smažeme váš účet, nemůžete se znovu zaregistrovat k našim Službám. Za tím účelem 
vám můžeme zablokovat e-mailovou a IP adresu.   

Uživatelský obsah  

Nevlastníme žádná data nebo materiály („Obsah“), který v rámci používání European 
Film Challenge poskytnete. Pouze vy zodpovídáte za přesnost, kvalitu, integritu, 
legálnost, spolehlivost, vhodnost a duševní vlastnictví či uživatelská práva 
k veškerému poskytnutému Obsahu. Máme právo monitorovat a kontrolovat Obsah na 
Webových stránkách, který jste během využívání našich Služeb poskytli nebo vytvořili. 
Pokud nám neudělíte výslovné svolení, nezískáváme vaším používáním Stránek 
licenci k používání, kopírování, adaptaci, úpravám, zveřejňování či distribuci Obsahu, 
který jste vytvořili nebo uložili na svém účtu, pro komerční, marketingové ani jiné 
podobné účely. Ale udělujete nám tímto přístup k Obsahu vašeho uživatelského účtu 
a svolení jej kopírovat, distribuovat, uchovávat, přenášet, přeformátovávat a nakládat 
s ním výhradně za účelem poskytování našich Služeb. Aniž bychom tím omezili 
jakékoli z těchto prohlášení nebo záruk, máme právo, ale ne povinnost, na základě 
vlastního uvážení odmítnout nebo odstranit jakýkoli obsah, který podle našeho 
rozumného názoru porušuje některou z našich zásad nebo je jakýmkoli způsobem 
škodlivý či nevhodný.  

Zálohy  



Webové stránky a Obsah pravidelně zálohujeme a snažíme se zajistit, aby tyto zálohy 
byly kompletní a přesné. V případě, že by došlo k selhání hardwaru nebo ke ztrátě dat, 
zálohy automaticky obnovíme, abychom minimalizovali následky a dobu výpadku.  

Odkazy na jiné webové stránky  

Přestože mohou tyto Stránky odkazovat na jiné webové stránky, nevyjadřujeme tím 
přímo ani nepřímo žádný souhlas, spojení, sponzorství, potvrzení ani vztah s takovou 
webovou stránkou, pokud to zde není přímo uvedeno. Nepřebíráme žádnou 
odpovědnost za jednání, produkty, služby ani obsah jiných třetích stran. Měli byste 
pečlivě zkontrolovat právní prohlášení a další podmínky používání jakéhokoli webu, ke 
kterému přistupujete prostřednictvím odkazu z tohoto webu. Vaše vkládání odkazů na 
jiné stránky mimo ty Webové stránky je na vaše riziko.  

Změny a doplňky  

Vyhrazujeme si právo kdykoli tuto Smlouvu nebo postupy související s Webovými 
stránkami či Službami upravit. Platnost takových změn nabývá účinnost nahráním 
aktualizované verze Smluvních podmínek na Webové stránky. V takovém případě 
aktualizujeme v dolní části Stránek datum poslední verze Podmínek. Pokud budete i 
nadále Webové stránky používat, bude to chápáno jako vyjádření souhlasu s těmito 
změnami.  

Přijetí těchto podmínek  

Tímto stvrzujete, že jste si přečetli tyto Smluvní podmínky a že souhlasíte se všemi 
ustanoveními. Používáním těchto Webových stránek nebo jejich služeb se zavazujete 
plnit tyto Smluvní podmínky. Pokud s nimi nesouhlasíte, nejste oprávněni používat 
nebo přistupovat ke Stránkám a jejich Službám. 

 

Soutěž  
  

1.   European Film Challenge probíhá po omezenou dobu v Bosně a Hercegovině, 
Litvě, Lotyšsku, Portugalsku, Srbsku, Španělsku, Makedonii a České republice. Do 
současného kola soutěže je možné se přihlásit od 25. října 2019 do 16. prosince 
2019.  
  
2.  Výhra za první místo v tomto kole je cesta na Mezinárodní filmový festival 
v Berlíně (Berlinale). Výhercům uhradíme náklady na jejich letenku, ubytování a 
akreditaci či vstupenky. Všechny další náklady si musí hradit výherci.  
  
3.  Abyste mohli soutěžit o první místo, musíte během doby trvání soutěže 
zhlédnout deset různých evropských filmů. Evropskými filmy se rozumí filmy 
z členských států EU, ze zemí zapojených do programu Creative Europe MEDIA 
(Island, Norsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Moldávie, 
Republika Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina) a Švýcarsko.  
  



4. Musí vám být minimálně 18 let a musíte být zaregistrováni na 
www.europeanfilmchallenge.eu. Používání těchto Webových stránek a vyjádřením 
souhlasu s těmito Smluvními podmínkami zaručujete a prohlašujete, že jste starší 
18 let a že žijete v Bosně a Hercegovině, Litvě, Lotyšsku, Portugalsku, Srbsku, 
Španělsku, Makedonii nebo v České republice.  

  
5. Pokud splňujete tyto požadavky a během minulých tří let jste nevyhráli European 
Film Challenge, můžete se soutěže zúčastnit.  
  
5.  Abyste se mohli zúčastnit, musíte provést tyto kroky:  

· Zaregistrovat se / Přihlásit na www.europeanfilmchallenge.eu 
· Zhlédnout 10 evropských filmů  
·    U každého z nich nahrát název filmu a obrázek, který dokazuje, že 

jste film viděli, a zachycuje místo či platformu, kde jste film zhlédli.  
·   Musíte veřejně pomocí hashtagu #europeanfilmchallenge sdílet 

informaci o tom, že se soutěže účastníte, a to alespoň na jedné 
sociální síti, kterou používáte (Facebook, Instagram, Youtube či 
Twitter) nebo na vašich webových stránkách.  

  
6.   Na nahraném obrázku musí být vidět, kde jste film viděli. Musí to být tedy třeba 
fotografie lístku do kina, z kina, fotografie obrazovky zařízení, na němž jste film 
viděli, zpráva potvrzující, že jste si film koupili on-line, obrázek obrazovky či jiný 
obrázek s potvrzením, že jste film zhlédli legálně. 
  
7.   Filmy musíte zhlédnout prostřednictvím legální platformy. Platforma je 
považována za legální, jestliže majitel/é práv k filmu odsouhlasili její obsah.  
  
8.  Do soutěže se mezi shlédnuté započítávají pouze evropské celovečerní filmy. 
Za celovečerní film je považován film (i animovaný a dokumentární) delší než 52 
minut.   
  
9.   Zemi původu filmu si můžete ověřit v databázi evropských filmů  
http://www.europa-cinemas.org/en/Resources/Film-Database, v databázi EACEA 
https://eacea.ec.europa.eu/mediaPgm/, v the Movie Database (TMDb) 
https://www.themoviedb.org/ nebo na Internet Movie Database 
(IMDb)  http://www.imdb.com/. 
  
10.  Základní bodovací systém: 
 

• 4 body za každý evropský film. Za evropský film je považovaný 
takový film, jehož aspoň jedna země původu leží v Evropě.  

•  3 body za každou novou platformu, např. kino, internet, filmový 
festival, placená televizní stanice, neplacená televizní stanice, 
DVD atd. Pokud se platforma opakuje, body za ni znovu 
nedostanete.  

• Vyhrazujeme si právo neudělit žádné body, pokud nebyly 
požadované informace o shlédnutí filmu uvedeny správně.  

  



11.  Body navíc: Po celou dobu trvání soutěže má každá země právo udělovat či 
odebírat extra body za své území. Tyto body navíc budou zveřejňovány 
prostřednictvím minimálně jednoho kanálu soutěže.  

 
12.  Po vyhlášení konce soutěže budou body všech účastníků zkontrolovány. 
V případě, že dva či více účastníků získá stejný počet bodů, vyhrazujeme si právo 
rozhodnout, kdo z nich se stane vítězem.  

 
14.  Vyhrazujeme si právo diskvalifikovat ze soutěže kohokoli, kdo evidentně 
porušil její pravidla. 
  
  
13.  V bodovacím systému budeme vycházet z informací uvedených v oficiálních 
filmových databázích výše. 
  
15.  Do deseti dnů před koncem soutěže smíte nahradit jakýkoli nahraný film 
novým. Vymazáním filmu přijdete o všechny body, včetně bodů navíc, které jste za 
tento film získali.  
  
16.  Tuto soutěž organizují firmy „The Film Agency“, „Kino metropolis“, „Kino Bize“, 
„Beldocs“, „Aerofilms“, „Association of Filmmakers in B&H“ a „BLINK 42-21“. Stálí 
zaměstnanci Aerofilms nemohou soutěžit o první cenu.  
  
17.  Účastní v soutěži stvrzujete, že jste se seznámili s těmito pravidly a že s nimi 
souhlasíte. Pravidla soutěže a další informace naleznete na adrese  
www.europeanfilmchallenge.eu.  
  
18.  Účastí v soutěži dáváte souhlas s použitím nahraných obrázků za jakýmkoli 
účelem, který podle nás bude souviset se soutěží.  
  
19.  Vyhrazujeme si právo změnit podmínky soutěže poté, co takovou změnu 
ohlásíme na webových stránkách  www.europeanfilmchallenge.eu. 
  
20.  Máme právo zveřejnit jméno a příjmení výherců, rozhovor, na němž se 
s výhercem domluvíme, a fotky pořízené v souvislosti se soutěží, a to bez nároku 
na další finanční odměnu či smlouvu. 
  
21. Výherci budou vyhlášeni nejpozději do deseti dnů od ukončení soutěže. 
Výherce kontaktujeme na e-mailovou adresu uvedenou v účtu účastníka.  

 
 22. Pokud nám výherce neodpoví do pěti dnů poté, co ho kontaktujeme, máme 
právo místo něj vybrat a vyhlásit nového výherce.  
  
23.  Výhra nemůže být směněna za peníze ani jiné zboží. 
  
24. V případě dalších otázek ohledně soutěže kontaktujte, prosím, European Film 
Challenge na info@europeanfilmchallenge.eu.  
  
25. O účastnících soutěže shromažďujeme tyto údaje: jméno, příjemní a e-
mailovou adresu. Tyto údaje jsou do konce daného kola soutěže uloženy v hlavním 



záznamu účastníka. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem identifikace 
účastníků a provádění například těchto (ale i jiných) aktivit: zprocesování 
registrace, udržování profilu účastníků; se souhlasem účastníku zasíláme 
informační e-maily a upozornění a sdílíme informace o soutěži, které mohou být 
podle nás pro účastníky zajímavé. Každá ze společností „The Film Agency, „Kino 
metropolis“, „Kino Bize“, „Beldocs“, „Aerofilms“, „Association of Filmmakers in 
B&H“ a „BLINK 42-21“ zodpovídá každá sama za sebe za zpracování osobních 
údajů účastníků na území, kde operuje.  
  Osobní údaje účastníků zpracováváme na základě jejich souhlasu. Tento 
souhlas ovšem můžete kdykoli odvolat. Pokud se tento souhlas vztahuje k e-
mailům a newsletterům, můžete využít možnosti „odhlásit se z odběru“ pomocí 
odkazu v obdrženém e-mailu. Pokud se týká upozornění z aplikace, můžete je 
vypnout v nastavení aplikace. Své uživatelské účty můžete také trvale zrušit na  
europeanfilmchallenge.eu. Pokud smažete svůj účet, budou všechny údaje o 
účastníkovi, které jsme skladovali a spravovali, také vymazány.   

 

Kontakt  

Pokud byste nás chtěli kontaktovat s otázkami pro lepší porozumění těmto Smluvním 
podmínkám či v jiné související záležitosti, můžete se na nás obrátit e-mailem na 
adresu ekina@aerofilms.cz nebo info@europeanfilchallenge.eu.  

 
  
Tento dokument byl naposledy aktualizován 16. září 2019  
 
 


