PRAVIDLA SOUTĚŽE KAPEL
Článek I
Úvodní ustanovení
Tato pravidla soutěže jsou jedinými závaznými pravidly pro účast v soutěži VŠE HLEDÁ TALENT –
SOUTĚŽ KAPEL (dále jen „Soutěž“), jejichž splnění je podmínkou účasti ve výše uvedené soutěži, a které
upravují otázky vzniku a trvání, účasti v soutěži, ukončení účasti a nároků vyplývajících z účasti v soutěži.
Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) – dále jen „organizátor“.

Článek II
Struktura a průběh soutěže
1. Struktura soutěže je založena na postupném provedení následujících částí soutěže:
a) Jedno castingové kolo (1. kolo) – realizováno formou posouzení zaslaných videonahrávek od zájemců o
účast v soutěži
b) Jedno finálové kolo – takzvané Velké finále
Soutěž je organizátor oprávněn průběžně upravovat, a to před i v průběhu soutěže. Taková změna
neopravňuje soutěžícího, aby si jakýmkoli způsobem mohl uplatnit práva, a to ani právo na odškodné.
Článek III
Účast v soutěži
1. VŠE HLEDÁ TALENT – SOUTĚŽ KAPEL je talentová soutěž, v níž soutěžící, předvádějí odborné porotě výkony,
které následně porota vyhodnotí. Soutěžící předvádějí výkony, v rámci kterých předvedou své schopnosti a talent.

2. Soutěžícím se rozumí skupina dvou a více osob (dále jen „skupina“).
3. Soutěžícím se může stát uskupení, jehož minimálně dva členové jsou studenti VŠE, absolventi VŠE,
pedagogové VŠE nebo zaměstnanci VŠE. Zbytek mohou být osoby mimo VŠE.
4. Podmínkou pro získání postavení soutěžícího je pravdivé a úplné vyplnění a doručení přihlašovacího
formuláře organizátorovi soutěže.
5. Organizátor si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o dalším setrvání soutěžícího v soutěži a o
jeho dalším účinkování v programu tak, aby byl zachován cíl sledovaný soutěží a její účel s tím, že není
povinen soutěžícímu sdělit důvod rozhodnutí.
6. Soutěžící se zavazuje bezpodmínečně dodržet podmínky stanovené v těchto pravidlech soutěže.
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Článek IV
Hodnocení
1. Hodnocení výkonů a rozhodování o postupu soutěžících do finále soutěže je v plně v kompetenci
organizátora.
Článek V
Výhry v soutěži
1. Účast v soutěži nezakládá nárok na jakékoliv finanční plnění ze strany organizátora.
2. Vítěz soutěže získá po splnění podmínek těchto pravidel výhru v podobě vlastního koncertu v Lucerna Music Baru
během Plesu VŠE 2016 a ve výši 15 000, - Kč
3. Soutěžící, kteří se umístí na 2. místě získávají po splnění podmínek těchto pravidel výhru ve výši 10 000,- Kč
4. Soutěžící, kteří se umístí na 3. místě získávají po splnění podmínek těchto pravidel výhru ve výši 5 000,- Kč
5. Rozhodnutí o udělení výhry je rozhodnutím organizátora soutěže. Organizátor je kdykoliv oprávněn změnit rozsah a
obsah výhry.
6. V případě odmítnutí přijetí výhry nebo přijetí výhry s výhradou, nárok soutěžícího na výhru v celém rozsahu zaniká a
udělení výhry je předmětem dalšího rozhodnutí organizátora.

Článek VI
Práva a povinnosti organizátora
1. Organizátor má právo změnit kdykoli během trvání soutěže tato pravidla prostřednictvím úpravy jejich
znění na internetové adrese www.vsehledatalent.cz
2. O všech otázkách neupravených těmito pravidly soutěže je oprávněn rozhodovat organizátor,
rozhodnutí organizátora ve věcech soutěže a účasti soutěžícího v soutěži je závazné. Proti rozhodnutí
organizátora není opravný prostředek, rozhodnutí organizátora je konečné.
Článek VII
Práva a povinnosti soutěžícího
1. Soutěžící je během průběhu soutěže odpovědný za to, že žádné události ani úkony, ať už z jeho strany
nebo ze strany třetích osob, zejména těch, které jsou s ním v příbuzenském nebo obdobném vztahu včetně
jeho zákonných zástupců, nezpůsobí ohrožení nebo přerušení průběhu soutěže.
2. Soutěžící je zároveň povinen organizátorovi kdykoli v průběhu trvání soutěže a výroby programu předložit
údaje týkající se jeho osoby.
3. Účast v soutěži, resp. účinkování v programu na Plese VŠE (dále jen „program“) a účast při přípravě a
výrobě programu a při dalších aktivitách spojených se soutěží a programem nezakládá mezi
organizátorem a soutěžícím pracovní poměr, proto tento vztah nepodléhá pracovněprávním předpisům a
neopravňuje soutěžícího požadovat od organizátora mzdu, sociální výhody ani jiné nároky.
4. Účastí v soutěži vzniká soutěžícímu povinnost jednat v rámci účinkování v programu podle pokynů organizátora.

5. Účast v soutěži a na výrobě programu je dobrovolná, bez jakékoliv formy nátlaku.
6. Účast v soutěži a zároveň na výrobě programu je výhradně na vlastní odpovědnost soutěžícího, pro případ
újmy na jeho zdraví musí být soutěžící pojištěn a účastí v soutěži potvrzuje, že si nebude uplatňovat vůči
organizátorovi žádný nárok na odškodné.
7. V případě, že při výkonu soutěžícího, který předvede nebo jinak provede v průběhu soutěže, budou přítomna nebo
využita jakákoliv zvířata, soutěžící předem (minimálně 1 kalendářní týden) písemně organizátora uvědomí o jejich
přítomnosti a na vlastní náklady zajistí, aby zvířata byla očkována a zdravotně způsobilá přijít do styku s třetími osobami.
Zároveň v případě újmy na životě, zdraví nebo majetku jakékoli osoby způsobené zvířetem, které na místo výroby
přivede soutěžící, je soutěžící povinen vypořádat všechny nároky třetích osob, které si z titulu způsobené újmy uplatní
vůči organizátorovi s tím, že za případnou újmu na zvířeti, organizátor nenese žádnou odpovědnost, a to bez ohledu na
to, že organizátor umožní, aby se zvíře společně se soutěžícím zúčastnilo soutěže.
8. Soutěžící v předstihu (minimálně 1 kalendářní týden) písemně seznámí organizátora s tím, že hodlá předvést
kaskadérské výkony, výkony nebezpečnými látkami nebo předměty, které mohou být život a zdraví ohrožující, tak jiné
výkony v rámci kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku soutěžícího, organizátora nebo třetích
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osob; zároveň v případě újmy na životě, zdraví nebo majetku jakékoli osoby způsobené v důsledku této činnosti je
soutěžící povinen vypořádat veškeré nároky třetích osob, které si z titulu způsobené újmy uplatní vůči organizátorovi s
tím, že rozhodnutím organizátora o umožnění předvedení tohoto výkonu organizátor nepřebírá na sebe žádné
nebezpečí vzniku jakékoliv újmy a soutěžící je v případě jejího vzniku odpovědný výlučně a samostatně.
9. Soutěžící v předstihu (1 kalendářní týden) písemně seznámí organizátora s tím, že v rámci výkonu hodlá předvést
kouzelnický trik; zároveň v případě újmy na životě, zdraví nebo majetku jakékoli osoby způsobené v důsledku této
činnosti soutěžícího, je soutěžící povinen vypořádat veškeré nároky třetích osob. Organizátor nepřebírá na sebe
odpovědnost za prozrazení triku. Soutěžící předvede kouzelnický trik na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
10. Soutěžící účastí v soutěži plně odpovídá za svůj zdravotní stav, je po fyzické a psychické stránce schopný a
způsobilý podstoupit fyzickou a psychickou zátěž s tím, že v případě, pokud v rámci výkonu soutěžícího hodlá předvést
výkon, který je fyzicky nebo psychicky náročný, na požádání organizátora je povinen poskytnout organizátorovi zvláštní
pravdivé prohlášení o zdravotním stavu, a tedy prohlášení o tom, že je fyzicky a zdravotně způsobilý bez újmy na svém
životě nebo zdraví podstoupit zamýšlený fyzickou nebo psychickou zátěž. Pokud organizátor

na základě doručeného prohlášení a potvrzení o zdravotním stavu soutěžícího povolí výkon náročné fyzické
nebo psychické aktivity, soutěžící provede tuto aktivitu na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost s tím, že
pokud v důsledku provedení zamýšlené aktivity bude způsobena jakákoli újma, zejména škoda, soutěžícímu,
organizátorovi nebo třetím osobám, soutěžící za tuto újmu odpovídá výlučně a samostatně. Soutěžící je povinen
organizátorovi písemně oznámit všechny léky a léčiva, které užívá, případně oprávněný předpoklad, že jejich v
průběhu výroby programu bude nutné užít a zároveň nemoci, které jimi léčí.

11. Pokud v průběhu trvání kteréhokoliv stádia soutěže, resp. Přípravy programu nastanou takové
skutečnosti, které brání řádné účasti soutěžícího v soutěži, je o nich soutěžící povinen neprodleně
informovat organizátora; Organizátor v takovém případě může neprodleně a s okamžitou platností ukončit
spolupráci se soutěžícím a rozhodnout o ukončení jeho účasti v soutěži.
12. Soutěžící si své vystoupení, kterým se bude v soutěži a programu prezentovat připravuje sám, na své
náklady a nebezpečí s tím, že pokud nebude moci předvést své výkony v rámci svého vystoupení z
technických, prostorových nebo jiných důvodů, jejichž podstata vyplývá z povahy zamýšleného výkonu,
organizátor za nemožnost uskutečnění výkonu nenese žádnou odpovědnost.
13. Osobní přítomnost v čase a na místě podle rozhodnutí organizátora, je povinností soutěžícího, přičemž
soutěžící bude řádně připraven předvést výkon nebo provést činnost, se kterou bude v soutěži soutěžit a že
bude postupovat jen v souladu s pravidly soutěže, pokyny organizátora a obecně závaznými právními
předpisy, platnými a účinnými na území České republiky.
14. V případě že soutěžící uvede nesprávné údaje v jakémkoli dokumentu v souvislosti s jeho účastí v
soutěži, je si vědom toho, že organizátor je oprávněn soutěžícího neprodleně ze soutěže vyloučit.
15. Používání a držení ilegálních drog, alkoholu, zbraní, účast v nelegálních aktivitách při realizaci soutěže
je zakázána. V případě že organizátor vyhodnotí postup soutěžícího jako v rozporu s tímto ustanovením,
je oprávněna neprodleně soutěžícího vyloučit ze soutěže.
16. Soutěžící nesmí propagovat svým oblečením, projevem, vystupováním během účasti v soutěži, fyzickou
ani právnickou osobu. O výjimku je možné požádat nejpozději do začátku prvního kola soutěže.

17. Soutěžící bude při své prezentaci na veřejnosti respektovat pokyny organizátora.
Článek VIII
Zpracování osobních údajů
1. Účastí v soutěži bere soutěžící na vědomí, že budou zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu titul, jméno,
příjmení, telefonní číslo, email. Důvodem je oprávněný zájem pořadatele – Vysoké školy ekonomické v
Praze.
2. Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat tato pravidla soutěže. Nerespektování pravidel
soutěže má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže a zánik nároku na ceny.
3. Na výhry v soutěži nevzniká právní nárok.
4. Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými
soutěžícím, nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, resp. nevyužitím výhry.

VŠE HLEDÁ TALENT – SOUTĚŽ KAPEL – Pravidla soutěže

3

Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla jsou jedinými pravidly soutěže VŠE HLEDÁ TALENT – SOUTĚŽ KAPEL Jakékoliv změny
těchto pravidel lze provést pouze písemnou formou na www.vsehledatalent.cz
2. Právní vztahy mezi soutěžícím a organizátorem se řídí všeobecně závaznými právními předpisy platnými
na území České republiky.
3. Pokud se organizátor nerozhodne jinak, platí ustanovení těchto pravidel pro všechny soutěžící bez
ohledu na jejich státní příslušnost.

Praha, 3. 9. 2018
Vysoká škola ekonomická v Praze
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