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PRAVIDLA SOUTĚŽE „YOUTUBER 2020“ 
 

 

ORGANIZÁTOR A VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace  

  

Soutěž je pořádána pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Mgr.  Petra Kubise. 

 

 

TRVÁNÍ SOUTĚŽE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 

Soutěž probíhá na území Karlovarského kraje od 15. 2. 2020 8:00 hodin do 30. 3.2020 12:00 

hodin.  

Vyhlášení výherců soutěže: nejpozději do 20. 4. 2020 (detaily k předání cen budou upřesněny).  

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

Do soutěže se mohou hlásit jak jednotlivci, tak i žáci základních, základních uměleckých škol, 

středních a vysokých škol působících na území Karlovarského kraje. 

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽĚ 4U 

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií a každá kategorie je pro rozdílnou věkovou hranici. 

 

1. kategorie soutěže „Čím budu, čím chci být“. 

Je ti víc než 13 let a navštěvuješ základní školu, základní uměleckou školu nebo víceleté 

gymnázium (sekunda, tercie, kvarta)? 

 

Pak natoč video na téma „Čím chceš být, čím budeš“. 

Zamysli se nad tématem se spolužáky, rodiči či učitelem, jaké obory, pracovní příležitosti se 

v regionu nabízejí.  

Video musí obsahovat  

• představení sebe sama (jméno, místo, škola) 

• představení základních informací o vysněném/vybraném povolání 

• uveď důvod, proč sis vybral/a toto povolání 

Můžeš natočit i rozhovor s osobou, která povolání vykonává, ale to je jen tip a není to 

povinné. Můžeš také točit záběry z prostředí budoucího povolání (také není povinné). V obou 

případech mysli na to, že je třeba mít písemný souhlas od osoby, kterou natáčíš nebo 

z firmy, kterou používáš v záběrech. 

 

Jak přesně bude video vypadat, necháme na tobě. Důležité je, aby video zaujalo porotu. Video 

nedělej moc dlouhé, ideálně 1–2 minuty. A upřímně, rozhovor se spolužákem na dané téma 

není moc kreativní      . Každý účastník může zaslat pouze 1 video. 

 

Nezapomeň: Účast žáků do 18 let je povolena pouze se souhlasem osoby vykonávající 

rodičovskou odpovědnost k dítěti. V případě, že video bude do soutěže přihlašovat jednotlivec, 
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nikoliv škola za žáka, je potřeba, aby jeho zákonný zástupce vyplnil souhlas se zpracováním 

osobních údajů.  

 

2. kategorie soutěže „Proč chci zůstat v Karlovarském kraji, proč se mi tu líbí, proč 

stojí za to tady žít“. 

Studuješ na střední škole, gymnáziu (kvinta až oktáva) nebo vysoké škole 

v Karlovarském kraji? Pak máme pro tebe připravené téma „Proč chci zůstat v Karlovarském 

kraji, proč se mi tu líbí, proč stojí za to tady žít“. 

 

Určitě nám pošli svoje video s tvým názorem na budoucnost v regionu. 

Video musí obsahovat  

• představení sebe sama (jméno, místo, škola) 

• sdělení základních informací o bydlišti, regionu, kde žiješ 

• zamysli si nad tím, proč stojí za to zůstat/pracovat/žít v Karlovarském kraji a 

zpracuj do krátkého originálního videa 

 

Jak přesně bude video vypadat, necháme na tobě. Důležité je, aby video zaujalo porotu. Video 

nedělej moc dlouhé, ideálně 1–2 minuty. Každý účastník může zaslat pouze 1 video. 

 

Pravidla pro všechny kategorie – určitě ti to nemusíme připomínat, ale pro pořádek: 

V nahraném videu musí být použita vlastní hudba (neautorská) nebo hudba umístěna na 

Youtube (studio pro autory, zvuková knihovna, kde je umístěna bezplatná hudba), odkaz pro 

přihlášení do zvukové knihovny je  https://www.youtube.com/audiolibrary/music.  

 

Natáčení videa musí být bez extrémů, bezpečné (nesplnění bude důvodem k vyloučení  

a nezařazení do hodnocení). Zveřejněné video nesmí být v rozporu s právním řádem České 

republiky, dobrými mravy a s pravidly této soutěže, video nesmí poškozovat dobré jméno 

organizátora soutěže, poškozovat práva třetích stran, v takových případech si organizátor 

soutěže vyhrazuje právo takové video odmítnout a vyřadit ze soutěže. 

  

V případě vystoupení jiných osob (účinkujících) ve videu, nutno doložit souhlas osob 

s natáčením. V případě natáčení v cizích prostorech (podnik, škola apod.) musí mít autor videa 

souhlas vlastníka těchto prostor.  

 

 

JAK ZAPOJIT VIDEO DO SOUTĚŽE 

1. Účastníkem soutěže se stává jednotlivec nebo škola, školské zařízení za jednotlivé žáky, 

který se zaregistruje prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře, jenž je 

k dispozici k vyplnění na webových stránkách www.zijemeregionem.cz a který zašle 

nahrané video přes úschovnu (www.uschovna.cz) na e-mailovou adresu:  

soutez@karp-kv.cz.  Návrhy spolu s údaji o žákovi a veškerými povinnými dokumenty 

budou zasílány školou coby výběr nejlepších videí žáků školy. 

Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění přihlášky včetně všech náležitostí. Přihlášku za 

danou školu vyplňuje učitel/ka, který/á na dané škole vyučuje. Každá škola může odevzdat 

pouze jednu hromadnou přihlášku za všechny žáky. 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
http://www.zijemeregionem.cz/
http://www.uschovna/
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Počet účastníků soutěže není omezen. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník 

zhotovuje video na vlastní náklady. 

2. Nahrané video zašle jednotlivec nebo škola za žáka/ky školy organizátorovi přes 

úschovnu, adresa http://www.uschovna.cz/poslat-zasilku.  

Do zprávy pro příjemce účastník soutěže (jednotlivec nebo škola) napíše: 

• jméno a příjmení autora/autorů 

• v případě, že jej do soutěže přihlašuje škola, její název 

• název zaslaného videa autora/autorů 

• kontaktní údaje (adresa + telefon) 

• soutěžní kategorie 

 

 

TŘEBA PRÁVĚ TY VYHRAJEŠ JEDNU ZE ZAJÍMAVÝCH CEN 

Svoje video můžeš podpořit hlasováním veřejnosti prostřednictvím FB, více se dočteš 

v pravidlech URČENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ. 

 

 

URČENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ 

Ze všech zaslaných příspěvků v obou kategoriích budou vybrány 3 videa. Tento výběr 

proběhne na základě rozhodnutí odborné poroty.  

 

Složení odborné poroty (5 členů):    

• zástupce Karlovarského kraje – radní pro oblast regionálního rozvoje a informatiky 

• zástupce odboru školství Krajského úřadu Karlovarského kraje 

• zástupce odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 

• zástupce organizátora soutěže 

• zástupce kreativců 

 

a) 1. kolo hodnocení 

Bodové ohodnocení zaslaného videa bude na stupnici 1–10, kdy deset je nejvyšší 

hodnota hodnocení. První kolo hodnocení bude probíhat podle povinného obsahu videa. 

Každý člen odborné poroty ohodnotí každé video samostatně, organizátor soutěže 

provede sečtení bodů videa získaných od jednotlivých členů poroty a vyhotoví výslednou 

tabulku.   

Bodování odborné poroty bude doplněno o hlasování veřejnosti pomocí likes. Videa 

budou zveřejněna od 1.4. 9:00 do 3.4. 9:00 hodin na FB stránce Žijeme regionem 

https://www.facebook.com/zijeme.regionem/). Veřejnost může hlasovat formou like. 

Prvním třem videím v každé kategorii s nejvyšším počtem likes budou připsány body 

následujícím způsobem. Videu s nejvyšším počtem likes v každé kategorii bude připsáno 

9 bodů, videu s druhým nejvyšším počtem hlasů bude připsáno 6 bodů a 3. dostane 3 

body navíc. 

2. kolo hodnocení  

Druhé kolo hodnocení bude provedeno v případě, že na prvních třech místech v každé 

kategorii skončí videa se stejným počtem získaných bodů. Členové odborné poroty 

rozhodnou o výsledném pořadí.  

 

http://www.uschovna.cz/poslat-zasilku
https://www.facebook.com/zijeme.regionem/
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1. kategorie soutěže:  

obsah videa bodové hodnocení 

představení žáka (jméno, místo, škola) 1 

sdělení základních informací o vybraném povolání 1 

uvedení důvodů proč jsem si vybral (a) toto povolání  

(bude hodnocena kreativita) 
1–10 

případně rozhovor s osobou, která povolání vykonává 

(doporučené, není povinné) 
neboduje se 

záběry z prostředí budoucího povolání (doporučené, není 

povinné) 
neboduje se 

hlas veřejnosti prostřednictvím likes 0, 3, 6, 9 

 

      2.kategorie soutěže 

obsah videa bodové hodnocení 

představení žáka (jméno, místo, škola) 1 

sdělení základních informací o bydlišti, regionu, kde žije 1 

uvedení důvodů, proč stojí za to žít v Karlovarském kraji, proč 

chce zůstat v Karlovarském kraji (bude hodnocena kreativita) 
1–10 

hlas veřejnosti prostřednictvím likes 0, 3, 6, 9 

 

 

b) Účastník soutěže z každé kategorie, který se umístí na 1.–3. místě soutěže obdrží 

hodnotnou cenu. 

c) Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. 

d) Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v dubnu 2020 a uveřejněny na webových 

stránkách organizátora soutěže. 

e) Výherce bude o výhře, čase a způsobu jejího převzetí vyrozuměn (na kontakty uvedené 

při registraci – e-mailem, telefonem). V případě, že výherce na výzvu k předání výhry ve 

stanoveném termínu nereaguje, nebo poskytnuté kontaktní údaje jsou neplatné a nelze 

výherce kontaktovat, výhra přechází na dalšího v pořadí. 

f) O předání a převzetí výhry (ceny) bude na žádost organizátora soutěže sepsáno potvrzení, 

které je výherce povinen podepsat. Podepsání potvrzení o převzetí je podmínkou převodu 

vlastnických práv k výhře z organizátora soutěže na výherce. Předáním výhry výherci jsou 

splněny veškeré závazky organizátora soutěže vůči výherci stanovené těmito pravidly 

soutěže. 

g) Vítězové souhlasí s tím, že na akci se mohou pořizovat obrazové snímky a obrazové a 

zvukové záznamy, a s tím, že tyto záznamy mohou být zveřejněny na webu pořadatele a 

Krajského úřadu a na YouTube kanálech, Facebookových stránkách a Instagramových 

profilech obou zmíněných organizací. 

 

 

CENY V SOUTĚŽI 

1. místo v obou kategoriích: mobilní telefon + 2 ks VIP vstupenky na 6. ročník festivalu 

UTUBERING 2020 v Praze (https://praha.utubering.cz) 
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2. místo v obou kategoriích: 2 ks Exclusive vstupenky na 6. ročník festivalu UTUBERING 

2020 v Praze 

3. místo v obou kategoriích: 2 ks Normal vstupenky na 6. ročník festivalu UTUBERING 2020 

v Praze 

 

Ambasador Karlovarského kraje vylosuje a odmění cenou také šťastlivce z řad veřejnosti, 

který označil likem vítězné video.  

1. Pro zapojení do soutěže je nutné označit soutěžící video likem a pod příspěvek vložit 

komentář s názvem města, ve kterém žijete. 

2. Výherce bude informován pomocí facebokového profilu Žijeme regionem, konkrétně tak, 

že bude označen v komentáři pod soutěžním příspěvkem. 

3. Výhercem se stává ten uživatel, který bude vylosován. 

4. Výherce bude vylosován náhodně. 

5. Výherce z řad veřejného hlasování bude vyhlášen ve čtvrtek 6. 4. 2020 v komentáři pod 

soutěžním příspěvkem. 

6. Po skončení soutěže bude výherce kontaktován přes facebookový profil Žijeme 

regionem. 

 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

a) Účastník soutěže vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně 

dodržovat. 

b) Okamžikem odeslání soutěžního videa (příspěvku) do soutěže uděluje účastník svůj 

souhlas se zveřejněním videa na YouTube kanálu – Youtuber Karlovarský kraj, 

facebookových stránkách pořadatele a organizátora soutěže a potvrzuje, že všechny 

osoby, které ve videu vystupují a které se podílely na jeho vytvoření, s takovým 

zveřejněním videa souhlasily. 

c) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o jakýchkoliv otázkách spojených 

s touto soutěží a sporech či pochybnostech ohledně pravidel soutěže. 

d) Poskytnutím videa do soutěže účastník potvrzuje, že je video jeho vlastním dílem,  

a odpovídá za to, že nejsou porušena autorská práva nebo jiná práva třetích osob či 

obecně závazných předpisů V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo  

v případě, že poskytnutím videa do soutěže jsou porušena práva třetích osob, je  

organizátor soutěže oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla 

předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího  

k náhradě škody pořadateli, objednateli anebo třetím osobám. 

e) Nahraná videa budou zveřejněna na kanálu s názvem „Youtuber Karlovarský kraj“ po dobu 

dvou let.  

f) Na základě registrace do soutěže bude docházet ke zpracování zadaných osobních údajů 

soutěžících. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu správce, za 

účelem nutnosti zajištění všech náležitostí pro vyhlášení výsledků soutěže.  

Dané údaje budeme zpracovávat max. 2 roky po termínu vyhlášení výsledků soutěže a 

pouze pro potřeby výše uvedené akce. Následně budou osobní údaje zlikvidovány. 

g) Fotografie a videa z předávání cen mohou být umístěny na webových stránkách 

www.zijemeregionem.cz , www.kr-karlovarsky.cz, na YouTube kanálech, Facebookových 

https://www.youtube.com/channel/UCCusVnByISYRbpdJe_qkZbQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCCusVnByISYRbpdJe_qkZbQ/featured
http://www.zijemeregionem.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
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stránkách a Instagramových profilech organizátora soutěže a Karlovarského kraje 

pořadatele soutěže po dobu maximálně tří let od skončení soutěže. 

h) Správcem údajů je Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o., IČO: 72053666,  

      www.karp- kv.cz. 

Poučení: Registrovaný má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, 

jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti 

zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že registrovaný zjistí nebo se 

bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem či 

obecným nařízením GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 

jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, aby byl 

takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, 

doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má registrovaný právo podat stížnost u 

dozorového úřadu. 

i) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech 

záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor soutěže je zároveň oprávněn soutěž 

kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je 

vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže ztrácí soutěžící nárok na 

výhru.  

j) Pokud organizátor soutěže v průběhu soutěže zjistí, že účastník soutěže nesplňuje 

podmínky soutěže, je povinen jej z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti 

odvolání. 

k) Organizátor soutěže neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly  

v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry. Výhry v soutěži jsou 

právně nevymahatelné. 

l) Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu 

a hodnotu věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti. Organizátor soutěže nenese žádnou 

odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s výhrou. 

m) Rozhodnutí odborné poroty je konečné a není možno se proti němu odvolat. 

Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.  Každý účastník 

soutěže, který se do soutěže přihlásí souhlasí s jejími pravidly. 

 

Pravidla soutěže a další informace o soutěži jsou po dobu konání soutěže k dispozici na 

www.zijemeregionem.cz. 

 

Vítězné video ze soutěže Youtuber 2018 najdeš pod odkazem Youtuber Karlovarský kraj. 

 

 

http://www.zijemeregionem.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCCusVnByISYRbpdJe_qkZbQ/featured

