PRAVIDLA SOUTĚŽE DLOUHOVLÁSKA HAIR EXTENSIONS AWARD 2018

I.
Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem reklamní soutěže „Dlouhovláska Hair Extensions Award“ (dále
jen „soutěž“) je společnost: Ing. Petr Štál, Ph.D., se sídlem Drahotínská 383, Kaznějov, PSČ
331 51, IČ: 02316293, DIČ: CZ8208312024 pod záštitou kosmetického veletrhu WORLD OF
BEAUTY & SPA 2018 JARO pořádaném společností Expobeauty Prague s.r.o., se sídlem
Hrusická 2522/26, CZ - 141 00 Praha 4, IČ: 24668303, DIČ: CZ24668303.
II.
Termín a lokalizace
Soutěž probíhá 16. března 2018 – časový rámec bude dále upřesněn‚ (dále jen „doba
trvání soutěže“).
Soutěž probíhá v jednom soutěžním kole. Soutěž probíhá na „malém pódiu“ v průběhu
kosmetického veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA 2018 JARO na výstavišti PVA EXPO
Praha Letňany.
III.
Podmínky účasti v soutěži
1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let mimo osob dle článku
III. odstavce 2. těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se mohou
zúčastnit soutěže pouze se souhlasem rodičů/zákonných zástupců. V případě získání
výhry nezletilým nebude tato výhra bez písemného doložení souhlasu
rodičů/zákonných zástupců předána.
2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, dále
veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i
osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 116
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího buď prostřednictvím
zprávy zaslané e-mailem na adresu info@dlouhovlaska.cz, popř. osobní
registrace na adrese salonu Dlouhovláska, Lužická 11, Praha 2 (důležité je
předešlá domluva na tel. 778 005 066). Údaje o soutěžícím musí být pravdivé a
odpovídat skutečnému stavu. Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže
zaregistrovat pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít možnost účasti
v soutěži, pokud by tímto hrozilo nebezpečí narušení bezproblémového průběhu
soutěže nebo by účast soutěžícího nevrhala dobré světlo na soutěž. Pořadatel
soutěže si vyhrazuje právo soutěžícímu, který nesplňuje podmínky uvedené zejména
v článku III. a článku IV., odepřít možnost účasti v soutěži, a to bez nároku na
jakoukoliv kompenzaci.
4. Maximální počet soutěžících je deset osob.

IV.
Princip soutěže
1. Principem soutěže je realizace vlásenkářského úkonu – prodloužení vlasů –
modelce.
2. Modelku si soutěžící zajišťuje svépomocí. Pořadatel soutěže nezajišťuje modelku ani
nenese břímě nákladů spojených s účastí modelky na soutěži.
3. Prodloužení vlasů může být modelce realizováno libovolnou metodou bez omezení
(uveďme např. metody micro-rings, keratin, Extend Magic apod.).
4. V rámci soutěže soutěžící pracuje výhradně s pravými lidskými vlasy a
spojovacím materiálem, jejichž nákup mu bude pořadatelem umožněn za
velkoobchodní cenu v sazbě D1, pokud se soutěžící a pořadatel nedohodnou
jinak. Soutěžící může vlasy objednat:
a. online
prostřednictvím
zprávy
zaslané
na
e-mailovou
adresu
info@dlouhovlaska.cz, v tomto případě musí být v textu zprávy zakotveny
veškeré požadavky na počet pramenů (popř. gramů) lidských vlasů, délku
vlasů, vlnitost vlasů apod. Nedílnou součástí zprávy musí být fotografie
modelky;
b. osobně – na adrese Salon Dlouhovláska, Lužická 11, Praha 2; je nutné
předchozí stanovení termínu osobní návštěvy na tel. 778 005 066.
5. Soutěžící v rámci soutěže používá vlastní kosmetické a stylingové přípravky a
vlastní kadeřnické a vlásenkářské nástroje a přístroje. Pořadatel se zavazuje
zajistit soutěžícímu dobré a rovné podmínky pro práci, zejména pracovní prostor
s židlí a stolkem, elektrickou přípojku 220 V a optimální světelnou pohodu.
6. Porota soutěže je tříčlenná, předsedkyní poroty je senior vlasová specialistka
Ing. Petra Valentová. Porota soutěže hodnotí každého ze soutěžících 0 až 10 body
pro každé z následujících kritérií:
i. technické provedení spojů;
ii. kvalitu a pevnost spojů;
iii. možnost tvarové variability účesu modelky bez viditelnosti spojů;
iv. koloristický soulad vlásenek a kštice modelky;
v. přirozenost výsledného efektu;
vi. finální zastřižení a styling kštice.
7. Jednání soutěžícího a modelky nesmí:
i. být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
ii. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s
dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti
nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
iii. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby,
zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským,
práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo
označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
iv. obsahovat skrytou reklamu;
v. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo
organizátora.
vi. rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto
odstavce, náleží výhradně pořadateli.
8. Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný, nedokončený nebo jinak vadný soutěžní
příspěvek, mající za následek nemožnost použití soutěžního příspěvku pro účely
soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo
omezeními na straně pořadatele.
9. Soutěžící se zavazuje k získání výslovného souhlasu a plného svolení modelky
s prováděním vláskenkářských a kadeřnických úkonů.

10. Soutěžící se při užití metody aplikace vlásenek, jejíž název nebo technické či
technologické postupy jsou chráněné autorským zákonem, právy k průmyslovému
vlastnictví jako např. ochrannými známkami nebo označením původu a jinými právy k
duševnímu vlastnictví, zavazuje mít od autora a všech zúčastněných osob souhlas s
užitím metody aplikace vlásenek v rámci této soutěže. V případě porušení této
povinnosti je soutěžící povinen nahradit pořadateli škodu vzniklou v důsledku jednání
soutěžícího.
V.
Odměny a výhry v soutěži
1. Umístění soutěžících bude dáno podle výsledného součtu bodů dle článku IV, odst. 6
Pravidel, pokud dosáhnou stejného počtu bodů dva soutěžící, rozhoduje předseda
poroty.
2. Výhry v soutěži jsou následovné:
a. 1. místo – pohár a diplom, dále copy lidských vlasů dle vlastního výběru
o souhrnné hmotnosti 150 gramů – 200 gramů (copy budou připravené
k prohlédnutí u předsedkyně poroty);
b. 2. místo – diplom, dále copy lidských vlasů dle vlastního výběru o
souhrnné hmotnosti 100 gramů – 120 gramů (copy budou připravené
k prohlédnutí u předsedkyně poroty);
c. 3. místo – diplom, dále copy lidských vlasů dle vlastního výběru o
souhrnné hmotnosti cca 50 gramů (copy budou připravené k prohlédnutí
u předsedkyně poroty).
3. Zveřejnění výherce proběhne po poradě poroty 16. března 2018 v cca 15:00 - 17:30
hodin. Výhra bude výherci předána osobně předsedkyní poroty. Kromě výše
uvedeného budou práce soutěžících a vítězný soutěžní příspěvek uveřejněn na
facebookové stránce pořadatele, popř. na serveru YouTube.
VI.
Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech
souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení,
odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v
průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve
výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu
soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li
mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V
takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez
nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží
vždy pořadateli soutěže.
2. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry
nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout
jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v
průběhu soutěže měnit druhy výher. Výherce je oprávněn výhru odmítnout. V
takovém případě se výhercem stává další soutěžící v pořadí. Všechny výhry do
soutěže poskytuje pořadatel.

3. Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas
ke zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová
adresa, tel. kontakt za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, a to po dobu 3 let od
udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména a
příjmení na FB stránkách pořadatele. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je
nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli
osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona
číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a dle Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,
zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své
povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu,
doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.
4. Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je
oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu),
propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této
soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve
zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se
soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.
2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas
s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či
pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze
soutěže.
3. Pořadatel soutěže nenese zodpovědnost za možnou újmu na zdraví způsobenou
modelkám, refundace nákladů na soutěž ze strany pořadatele není možná.
4. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na
následující email: info@dlouhovlaska.cz.
V Praze dne 1. ledna 2018
Pořadatel a organizátor
Ing. Petr Štál, Ph.D.

