Soutěž Europassu o nejlepší virální video
Podmínky účasti
Soutěž o nejlepší virální video pořádají Národní centra Europass (dále jen „NCE“) a financuje ji
Evropská komise. Přihlášky se podávají prostřednictvím internetové stránky Europassu
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition).
Soutěž bude probíhat od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014, 24:00 GMT.
1. Obecné podmínky účasti
1.1 Do soutěže se mohou hlásit občané starší 18 let s bydlištěm v jedné z následujících zemí:
Belgie (vlámská i francouzská komunita), Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Chorvatsko, Island, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko,
Švýcarsko, Turecko.
1.2 K účasti v této výzvě se uchazeči musí zaregistrovat na internetové stránce Europassu
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition), musí být starší 18 let a souhlasit
s těmito podmínkami, včetně níže uvedené licenční smlouvy.
1.3 Účastníci prohlašují, že všechny informace, které poskytli, jsou pravdivé a odpovídají
skutečnosti; souhlasí se zpracováním těchto informací v souladu se zásadami ochrany
osobních údajů (viz oddíl 7).
1.4 Přijímána je jedna registrace na jednu e-mailovou adresu. Po provedení registrace
dostane účastník zprávu potvrzující registraci na e-mailovou adresu, kterou uvedl
v registračním formuláři. Po provedení registrace na internetové stránce Europassu se
uživatel bude moci zúčastnit této soutěže tím, že vyjádří souhlas s těmito podmínkami
a nahraje jedno nebo více virálních videí.
1.5 Účastník uděluje bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní a převoditelnou
licenci, na jejímž základě je možno užívat, reprodukovat, doplňovat, uzpůsobovat a měnit
(mimo jiné včetně překladu a dabování), zveřejňovat, šířit, veřejně předvádět a sdělovat,
vysílat a sledovat nahrané video (celé nebo jeho část) na internetových stránkách Národních
center Europass a/nebo prostřednictvím dalších sdělovacích prostředků.
1.6 Přijímají se příspěvky v jakémkoli jazyce účastnických zemí. Účastníci by nicméně měli vzít
na vědomí, že při hlasování v soutěži může být dána přednost videím namluveným v jednom
z běžně rozšířených jazyků.
2. Výběr videí
2.1 Všechna videa si přezkoumá výběrová komise, která posoudí, zda odpovídají
doporučením obsaženým v tomto dokumentu, a rozhodne, zda je zpřístupní on-line, či nikoli.
Výběrová komise posoudí a schválí navrhovaná videa v přiměřené lhůtě.

2.2 Každý krok při posuzování videa (schválení, zamítnutí, žádost o úpravy, pokud se video
považuje za vhodné, ale má určité nedostatky z hlediska formy nebo obsahu) bude uživateli
oznámen prostřednictvím e-mailu nebo jiného kontaktního prostředku uvedeného při
registraci na internetové stránce. Všechna schválená videa pak budou dostupná na uvedené
internetové stránce.
2.3 Pokud budou do soutěže zaslána více než 3 videa z každé země, postoupí do hlasování
pouze ta, která vyberou koordinátoři Národních center Europass.
3. Práva užívání
3.1 Se všemi videi se bude nakládat v souladu s podmínkami smlouvy.
3.2 Veškerá práva na užívání vybraných videí budou považována za práva postoupená
centrům NCE a/nebo nabyvatelům jejich práv bez jakéhokoli časového omezení. Tato práva
mimo jiné zahrnují právo na reprodukci, na veřejné uvádění, právo na získávání dalších děl
z původního díla, vysílání pro veřejnost, zpřístupňování videí veřejnosti, šíření, překlad,
veškeré formy půjčování na všech prostředcích, které jsou nyní nebo které budou
v budoucnu k dispozici, a s právem postoupení třetím stranám.
3.3 Centra NCE a/nebo nabyvatelé jejich práv mají mimo jiné například nárok, a to přímo
nebo prostřednictvím nabyvatelů licence (třetích stran) a bez omezení počtu užití každého
videa:
3.3.1 dočasně nebo trvale reprodukovat jakékoli video v jakémkoli formátu, včetně
formátu digitálního, a pomocí jakéhokoli prostředku nebo postupu, který
v současnosti existuje nebo bude existovat v budoucnu;
3.3.2 poskytovat jakékoli video veřejnosti pomocí elektronických prostředků, jako je
internet (neomezeně na jedné nebo více internetových stránkách), používaných jak
pro přenos, tak pro stahování, anebo veškerých jiných technických prostředků, které
umožňují užívání takového videa;
3.3.3 předvádět jakékoli video veřejnosti, v jakémkoli formátu a za použití jakýchkoli
prostředků pro vzdálený přenos používaných v současnosti nebo v budoucnu
(například pomocí jakéhokoli typu telefonní sítě, vzduchem přenášeného, kabelového
nebo satelitního televizního vysílání, opakovaného vysílání pomocí satelitu, kabelové
televize, bezplatné televize, placené televize, placené služby pay per view, videa na
vyžádání (video-on-demand), near video-on-demand, digitální televize, DVD-H, IPTV);
3.3.4 šířit jakékoli video v analogovém nebo digitálním formátu, který v současnosti
existuje nebo bude existovat v budoucnu (například CD, CD-ROM, CDI, VHS, DVD),
jakýmkoli prostředkem a prostřednictvím jakéhokoli komerčního kanálu (například
prostřednictvím distribuce ve velkém i v malém, novinových stánků a elektronického
obchodu);
3.3.5 šířit jakékoli video, včetně šíření s jinými audiovizuálními materiály a/nebo
tiskovinami;
3.3.6 promítat jakékoli video v kinech;
3.3.7 překládat do jakéhokoli jazyka zvukovou část každého videa a vkládat do něj
titulky v jakémkoli jazyce;
3.3.8 pronajímat a půjčovat jakékoli video v jakémkoli formátu a za použití jakýchkoli
prostředků;

3.3.9 používat jakékoli video k propagaci a reklamě činností sponzora za pomoci
jakýchkoli prostředků, jejichž používání je podle této smlouvy povoleno;
3.3.10 používat a distribuovat třetím stranám i jako vložené video, které třetí stranám
umožňuje dané video reprodukovat na jejich vlastních internetových stránkách, aniž
by museli mít jakékoli předchozí povolení a aniž by vám museli platit náhradu
z jakéhokoli titulu kromě osobnostních práv;
3.3.11 používat jednotlivé části nebo fragmenty videa a video částečně nebo úplně
opětovně sestavit, pokud by se považovalo za nutné z důvodu jeho lepšího použití;
3.3.12 vkládat do videa rozlišující znak (obrázek, název atd.).
4. Omezení odpovědnosti
4.1 Centra NCE nepřebírají žádnou odpovědnost za jakékoli nesprávné technické fungování
hardwaru nebo softwaru, za přerušení internetového spojení, za neúspěšnou, nesprávnou,
nepřesnou, neúplnou, nečitelnou, poškozenou, ztracenou, opožděnou, nesprávně
adresovanou nebo zastavenou registraci provedenou uživateli nebo za jakoukoli jinou
registraci provedenou uživateli, kterou centra NCE z jakéhokoli důvodu neobdržela, za
elektronickou komunikaci jakéhokoli jiného druhu, která byla opožděná, nebo za jakýkoli
další technický problém spojený s registrací provedenou uživateli a s nahráním videí
v průběhu této iniciativy. Centra NCE rovněž uživatelům neposkytují žádné záruky správného
fungování internetové stránky Europassu a programů, které jsou její součástí.
5. Vyloučení
5.1 Videa, o nichž centra NCE podle svého vlastního a nezpochybnitelného uvážení usoudí, že
jsou ke zveřejnění nevhodná, mohou být z výše uvedené internetové stránky vyloučena nebo
odstraněna. Centra NCE si rovněž vyhrazují právo zakázat přístup k výše uvedené internetové
stránce těm uživatelům, kteří jsou odpovědní za nějaký nezákonný čin. Centra NCE si
například vyhrazují právo vyloučit díla, která obsahují materiál, který porušuje práva třetích
stran (porušení práv průmyslového nebo duševního vlastnictví), mohl by být považován za
diskriminační na základě rasy, náboženství nebo národnosti; je násilný, pornografický nebo
sexuální povahy; je hanlivý; podněcuje nenávist; obsahuje odkaz na alkohol, drogy nebo
nezákonné látky; je protizákonný nebo obsahuje odkaz na špatné zacházení se zvířaty.
5.2 Z posuzování budou rovněž vyloučena videa, která nedodržela téma a požadovanou
formu a obsah tak, jak je podrobně popsáno v pokynech pro účastníky a v těchto
podmínkách. Z účasti ve výzvě mohou být rovněž vyloučeni uživatelé, kteří používají
podvodné prostředky nebo postupy či narušují řádný vývoj výzvy, a uživatelé, kteří mimo jiné
například brání jiným uživatelům v procesu registrace, manipulují se správným fungováním
internetové stránky Europassu nebo jinak narušují tyto podmínky. Centra NCE si vyhrazují
právo postupovat tak, jak uznají za vhodné, a v souladu se současnými platnými zákony, aby
omezila jakoukoli akci zaměřenou na obejití platného systému. Jakýkoli podvod nebo pokus
o podvod bude řádně nahlášen podle zákona.
6. Záruky a odškodnění
6.1 Účastí ve výzvě účastníci prohlašují a zaručují, že:
6.1.1 videa, která nahráli na internet, neobsahují žádný materiál, který by porušoval
finanční nebo osobní práva a nároky třetích stran;

6.1.2 získali od všech osob, které ve videu vystupují nebo jsou v něm přítomné,
veškerá požadovaná oprávnění a povolení k distribuci v souladu s těmito
podmínkami, včetně těch, která se týkají všech příslušných autorských práv, a že na
vyžádání center NCE poskytnou do pěti dnů od vyžádání příslušnou důkazní
dokumentaci;
6.1.3 videa neobsahují žádný obrazový ani zvukový materiál, který by byl podle
současných platných zákonů považován za reklamní materiál, nebo by byl podle
současných zákonů či předpisů nezákonný;
6.1.4 získali písemné povolení od rodičů a zákonných zástupců pro videa, která
zobrazují nezletilé nebo zdravotně postižené osoby;
6.1.5 videa lze volně a zákonně používat v souladu s ustanoveními těchto podmínek;
že účastník je autorem díla a jediným držitelem práv na jeho užívání, nebo že získal
povolení všech osob, které takováto práva drží, a řádně splnil veškeré požadavky
a/nebo uspokojil veškerá práva, a to i finanční povahy, která patří příslušným
držitelům práv nebo jsou spojena s audio/vizuálním vysíláním při používání obrazů,
názvu a hlasu podle příslušného zákona, kromě archivního materiálu;
6.1.6 jsou si plně vědomi, že odpovědnost za každé dílo včetně odpovědnosti trestní
nese uživatel, který video nahrál na internet.
6.2 Uživatelé souhlasí s tím, že centra NEC a nabyvatele jejich práv (třetí strany) odškodní
a zprostí odpovědnosti za nároky nebo žaloby (včetně přiměřených právních nákladů)
v souvislosti s používáním videí, která nahráli na internet, nebo s právy postoupenými podle
těchto podmínek a porušením prohlášení a záruk stanovených v oddíle 4 licenční smlouvy.
6.3 Uživatelé prohlašují, že jsou si plně vědomi, že účast v této výzvě nevede k získání
nějakého inherentního práva ani žádné formy protiplnění.
7. Ochrana soukromí
7.1 Veškeré osobní údaje účastníků se získávají pouze za účelem pořádání soutěže a následné
činnosti s ní spojené a nebudou předávány třetím stranám. Po ukončení soutěže budou
osobní údaje zničeny. Zpracovateli údajů jsou Národní centra Europass.
8. Ceny
8.1 První cenou je poukázka na cestování v maximální hodnotě 2 500 EUR. Výběrová komise
může udělit i další ceny. Hodnota těchto cen nepřekročí hodnotu první ceny. Druhou cenou je
poukázka na nákup v hodnotě 1 000 EUR. Třetí cenou je poukázka na nákup v hodnotě 500
EUR.

9. Souhlas
9.1 Účastníci výzvy prohlašují, že plně souhlasí s těmito podmínkami a že souhlasí se všemi
ustanoveními licenční smlouvy, na níž se v tomto dokumentu odkazuje.

Soutěž Europassu ve virálním videu 2014
Licenční smlouva na případné využívání audiovizuálního obsahu
Licenční smlouva na případné využívání audiovizuálního obsahu zaslaného do soutěže Europassu ve
virálním videu.
Následující podmínky stanovují a upravují užívání a případné využívání audiovizuálního obsahu, které
nahrajete a poskytnete na internetu. Souhlasem s licencí oficiálně prohlašujete, že jste starší 18 let.
Tato licenční smlouva se uzavírá mezi vámi a Národními centry Europass (dále jen „NCE“), která se
soutěže účastní:
Belgie (vlámská i francouzská komunita), Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Chorvatsko, Island, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko, Turecko.
1. Účel
1.1 Prostřednictvím této licenční smlouvy udělujete:
1.1.1 centrům NCE nevýhradní, převoditelnou a celosvětově použitelnou bezplatnou
licenci na používání, reprodukci, sdělování, editaci nebo vysílání za účelem produkce
a vývoje odvozeného díla, konverzi a úpravu na internetových stránkách center NCE,
přímo nebo ve spojení s jinými internetovými stránkami, jakéhokoli audiovizuálního
obsahu („videí“), který dodáte nebo zpřístupníte centrům NCE jakýmikoli prostředky;
a
1.1.2 všem internetovým stránkám center NCE nevýhradní bezplatnou licenci
k přístupu k videím z jakékoli země na světě prostřednictvím výše uvedených
internetových stránek nebo sociálních médií.
1.2 V závislosti na výběru a výkonu opčních práv NCE nebo nabyvatele jejich práv na videa
v souladu s oddílem 2 níže tímto postupujete NCE a jejich nabyvateli výhradní, trvalou
a celosvětovou licenci k užívání a využívání jakýchkoli práv na videa, ať celá, nebo jejich část,
bez omezení času, počtu užití, způsobů a prostoru, jakýmikoli prostředky a postupy, které
jsou v současnosti známé, nebo budou posléze vyvinuty nebo objeveny, mimo jiné včetně
práv na reprodukci, předvádění a představování veřejnosti, práv spojených s užíváním pro
odvozená díla, práv na vkládání, úpravy, šíření, překlad a/nebo dabing, půjčování nebo
pronájem. NCE a nabyvatel jejich licence (jak je stanoveno níže) jsou mimo jiné například
oprávněni:
1.2.1 konvertovat, reprodukovat jakýmikoli prostředky a postupy, sdělovat, editovat
a/nebo vysílat videa nebo jejich část jakýmkoli způsobem nebo prostřednictvím
systému vysílání známého v současnosti (např. televize, rozhlasu, telefonu, mobilního

telefonu, internetové a komunikační sítě, soukromého a/nebo veřejného kina atd.)
nebo v budoucnu vyvinutého a/nebo vynalezeného, za použití jakýchkoli pozemních
nebo vzdušných technických nástrojů pro přenos a příjem známých v současnosti
(například digitálního dekodéru – včetně DAB, DVB-H a DVB-X, telekomunikační
družice nebo přímým šířením prostřednictvím DTH, koncových jednotek, satelitních
dekodérů, optických kabelů, telefonních kabelů, bezdrátové sítě, UMTS a GPRS, po
elektrické síti atd.) nebo v budoucnu vyvinutých, v jakékoli formě (kódované nebo
zakódované, bezplatné/placené, analogové nebo digitální, interaktivní nebo
multimediální, jakéhokoli druhu služeb online a WAP, zařazením do souboru
digitálních kanálů/platforem a kanálů pro přenos dat třetích stran pomocí placeného
či neplaceného přenosu atd.);
1.2.2 šířit, zveřejňovat, vkládat a/nebo reprodukovat obrazy nebo jakoukoli jinou část
videí na letácích, v časopisech, albech, sbírkách, na výrobcích atd., a to i v rámci
komerčních iniciativ (reklamní akce, reklamní prodej atd.), používat, a to bez omezení
z hlediska produkce a zvuku, vizuální a/nebo audiovizuální produkty (včetně nahrávek
na videokazetách, videozáznamů a dalších produktů, které se již neprodávají, off-line
a on-line podpor nebo platforem magnetického nebo optického záznamu, které
mohou vyžadovat počítačové zpracování a/nebo vývoj a/nebo šíření, tzv. elektronická
práva);
1.2.3 přepisovat a uvádět, představovat, uvádět videa na veřejnosti, prodávat,
půjčovat a/nebo pronajímat, překládat a/nebo namlouvat, vkládat soutěže o ceny,
hry (rovněž interaktivní, pro veřejnost a ve spojení a/nebo spolupráci s obchodním
partnerem), programy, pořady, titulky a ochranné známky (čísla a názvy);
1.2.4 zpracovávat a/nebo měnit, přechovávat v archivu, stříhat, upravovat a/nebo
přidávat, vkládat nebo nahrazovat mluvený komentář a/nebo zvukový záznam,
používat úryvky, nahrávat nebo archivovat název (stejně jako ochrannou známku),
rovněž se symboly nebo jmény, přenášet a používat části, úryvky, sekvence a/nebo
obrazy, a to i pro reklamní, propagační a jiné účely a/nebo pro komerční a obchodní
použití, bez jakéhokoli vyloučení těch, které jsou nyní známy nebo budou později
objeveny, bez nutnosti hradit jakýkoli další poplatek nebo náhradu;
1.2.5 provádět editaci videí vkládáním spotů, billboardů, znělek, reklam, deníků,
oznámení, sdělení, textů a log – reklamních i nereklamních – na celou obrazovku
nebo její část (takzvaná dělená obrazovka) nebo pomocí grafických vsuvek týkajících
se virtuálních a/nebo interaktivních reklam, televizních reklamních kampaní nebo
jiných služeb spojených s reklamou, propagací, sponzoringem nebo přímým
prodejem nebo prodejem třetími stranami, stejně jako prostřednictvím
interaktivnosti.
2. Výběr videí
2.1 V případě, že centra NCE nebo nabyvatelé jejich práv objeví video nebo videa na
internetové stránce Europassu, informují e-mailem uživatele tím, že odpovídajícím způsobem
určí příslušná videa uvedením názvu, délky trvání atd. – výkon opčního práva stanoveného
v oddíle 1.2 této licenční smlouvy. Po tomto upozornění mají centra NCE a/nebo nabyvatelé
jejich licencí/práv právo na využívání uvedených videí podle této licenční smlouvy.

3. Výběr vítězných videí
3.1 Vítězná videa budou vybrána hlasováním veřejnosti a výběrové komise složené
z koordinátorů Národních center Europass. Hlasování bude probíhat od 2. 12. 2014 do 8. 12.
2014, 24:00 GMT. Každý hlas koordinátora NCE se bude počítat jako 20 hlasů. Videa se budou
posuzovat podle těchto kritérií:
3.1.1 originalita;
3.1.2 účinnost při propagaci Europassu u cílového publika, vizuální dopad;
3.1.3 prezentace a kreativita.
3.2 Pokud nebudou vítězové vybráni v prvním kole hlasování, bude uspořádáno druhé kolo.
Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nebude následovat žádná korespondence. Jedná
se o soutěž dovedností, nikoli o hru, kde rozhoduje náhoda.
4. Prohlášení a záruky ohledně videí
4.1 Tímto prohlašujete a zaručujete:
4.1.1 že zákonně vlastníte veškerá výhradní práva stejně jako osobnostní práva na
videa – mimo jiné včetně jakýchkoli práv duševního vlastnictví a jiného druhu práv
souvisejících s využíváním videí a poskytováním licence na videa centrům NCE
a nabyvatelům jeho licence v souladu s touto licenční smlouvou – stejně jako
svobodný a nesporný výkon práv center NEC, neexistenci závazků a povinností, a že
jste neučinili nic, co by mohlo zabránit nebo omezit svobodné nakládání nebo užívání
takovýchto práv ze strany center NEC v souladu s touto licenční smlouvou;
4.1.2 že jste získali veškeré souhlasy od všech případných majitelů práv, včetně
autorských a odvozených práv, stejně jako veškeré licence, povolení a oprávnění
požadované v souvislosti s danými videi, mimo jiné včetně závazků a oprávnění
požadovaných příslušnými zákony a předpisy na ochranu soukromí, a dále nezbytná
oprávnění a zřeknutí se práv ze strany rodičů v případě, že videa zobrazují osoby
mladší 18 let;
4.1.3 že videa: (i) neporušují žádné osobní právo nebo jiné právo třetích stran nebo
zákony a pravidla; (ii) nejsou hanlivá vůči žádné osobě ani subjektu; (iii) neobsahují
obscénní, urážlivý, nezákonný, rasistický, sexuálně explicitní, pornografický, sexuálně
obtěžující, výhružný, vulgární a/nebo násilný obsah a poselství; (iv) neobsahují obsah
a poselství, která by vyžadovala dohled rodičů; a (v) neobsahují žádný obrazový
a/nebo zvukový prvek podprahové reklamy nebo přímě či nepřímé reklamy na zboží
a služby, které by porušovaly platné zákony a předpisy;
4.1.4 nemáte žádné nároky vůči centrům NCE a/nebo třetím stranám v souvislosti
s udělením licence stanoveným touto licenční smlouvou nebo z jakéhokoli jiného
důvodu.
4.2 Tímto souhlasíte s tím, že neprodleně poskytnete doklad týkající se splnění výše
uvedených podmínek.

5. Odškodnění a odpovědnost
5.1 Tímto se zavazujete, že po centrech NCE a nabyvatelích jejich licencí/práv nebudete
požadovat odškodnění a zprostíte je odpovědnosti za veškeré nároky, škody nebo žaloby
(včetně právních výdajů), které mohou hrozit nebo být předloženy ze strany jakékoli osoby
z důvodu porušení prohlášení a záruk stanovených v oddíle 4 výše nebo být splatné či
spojené s výkonem práv podle této smlouvy.
6. Informace uvedené na internetové stránce
6.1 Výslovně souhlasíte s tím, že na internetové stránce budou uvedeny následující osobní
údaje a informace o vašem profilu. Uvedené informace budou k dispozici všem uživatelům:
6.1.1 vaše uživatelské jméno uvedené v registračním formuláři na internetové
stránce;
6.1.2 datum vaší registrace;
6.1.3 vaše nejnovější videa vybraná centry NCE (včetně názvu a data);
6.1.4 vaše země pobytu.

7. Příslušné právo a soudní pravomoc
7.1 Tato licenční smlouva se bude řídit právem Spojeného království a veškeré spory vzniklé
v souvislosti s vypracováním a používáním této licenční smlouvy podléhají výhradní
pravomoci soudů ve Spojeném království.
7.2 Žádné ustanovení této licenční smlouvy nelze vykládat tak, že omezuje nebo vylučuje
používání závazných norem k ochraně zájmů spotřebitele, v každém případě pak závazných
norem platných ve vaší zemi. Výslovně souhlasíte s tím, že pro účely této licenční smlouvy vás
centra NCE budou kontaktovat prostřednictvím e-mailu, faxu a/nebo telefonu.
7.3 Veškeré spory budou řešeny podle právních předpisů země bydliště uchazeče.

