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Pravidla soutěže „Youtuber“ 

 

Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 

příspěvková organizace, Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary, IČO: 72053666, www.karp-kv.cz.   

Soutěž je pořádána pod záštitou člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, pro oblast 

regionálního rozvoje a informatiky. 

 

Dokument závazně a jasně upravuje pravidla soutěže. Cílem soutěže je podnítit přemýšlení 

žáků základních škol o své profesní budoucnosti a motivovat žáky základních škol ke studiu 

oborů středního školství v Karlovarském kraji.  

 

1. Doba trvání a územní působnost 

Soutěž probíhá na území Karlovarského kraje od 15.10.2018 do 15.12.2018. Soutěž je 

rozdělena do dvou kategorií.    

Vyhlášení výherců soutěže: předpoklad únor 2019 (termín vyhlášení a předání věcných cen 

bude upřesněn).  

2. Kategorie soutěže 

1. kategorie soutěže „Čím budu“. 

2. kategorie soutěže „Proč studuji tento obor“. 

1. kategorie – cílem vyhlašované soutěže je: 

• seznámení se s obory, se druhy prací, s možnostmi a pracovním prostředí v kraji 

• přemýšlení o možném povolání 

• diskuse o budoucím povolání (mezi sebou, doma s rodiči, ve škole) 

• získání informace o povolání 

• hravá forma prezentace svého názoru 

• podpora kreativity žáků 

 

2. kategorie – cílem vyhlašované soutěže je: 

• sdělení důvodů, proč se rozhodli daný obor studovat  

• představení oboru 

• přiblížení oboru dalším uchazečům  

• ukázka z odborného výcviku nebo praxe 

 

3. Účastníci soutěže 

 

a) Účastníkem soutěže se může stát osoba, která dosáhla věku 13 let a splní podmínky 

registrace soutěže. Organizátor soutěže vyhlašuje dvě kategorie soutěže:  

http://www.karp-kv.cz/
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1. kategorie soutěže – žáci 7. – 9. tříd základních škol a žáci víceletých gymnázií (sekunda, 

tercie, kvarta) 

2. kategorie soutěže – žáci středního školství v Karlovarském kraji mimo gymnázií 

 

b) Počet účastníků soutěže není omezen. Účast v soutěži je dobrovolná. 

 

c) Účastník soutěže zhotoví video na vlastní náklady.  

 

d) Účast žáků do 18 let povolena pouze se souhlasem osoby vykonávající rodičovskou 

odpovědnost k dítěti.  

 

e) Účastníkem soutěže se stává osoba, která se zaregistruje prostřednictvím elektronického 

přihlašovacího formuláře, který je k dispozici k vyplnění na webových stránkách 

www.karp-kv.cz; a která zašle nahrané video přes úschovnu (www.uschovna.cz) na  

e-mailovou adresu: soutez@karp-kv.cz.  

 

f) Organizátor soutěže nahraje zaslané video žáka na zřízený Youtube kanál s názvem 

„Youtuber KK“. 

 

4. Požadavky soutěže (povinný obsah videa) 

 

a) Organizátor soutěže stanoví níže uvedený povinný obsah videí: 

 

1. kategorie soutěže:  

• představení žáka (jméno, místo, škola) 

• sdělení základních informací o vybraném povolání 

• uvedení důvodů proč jsem si vybral (a) toto povolání 

• případně rozhovor s osobou, která povolání vykonává (doporučené, není povinné) 

• záběry z prostředí budoucího povolání (doporučené, není povinné) 

 

2. kategorie soutěže: 

• představení žáka (jméno, místo, škola) 

• sdělení základních informací o vybraném oboru 

• uvedení důvodů proč jsem si vybral (a) tento obor 

• ukázka z odborného výcviku nebo praxe (doporučené, není povinné) 

 
b) Nahrané video účastník soutěže zašle organizátorovi přes úschovnu, adresa 

http://www.uschovna.cz/poslat-zasilku. Do zprávy pro příjemce účastník soutěže napíše 

své jméno a příjmení a název zaslaného videa. Délka video záznamu optimálně 1 minuta 

(maximálně 2 minuty). Jeden žák může do soutěže zaregistrovat jedno video. 

 

http://www.karp-kv.cz/
http://www.uschovna/
http://www.uschovna.cz/poslat-zasilku
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c) V nahraném videu nesmí být používány vulgarismy, 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.  

 

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

a nezařazení do hodnocení). 

  

e) 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.  

 

5. Určení a vyhlášení výherců 

 

a) Ze všech zaslaných příspěvků v každé kategorii budou vybrány tři nejlepší videa. Tento 

výběr proběhne na základě rozhodnutí odborné poroty.  

Složení odborné poroty (9 členů):  

• zástupce Karlovarského kraje – radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 

• 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 

• výchovný a kariérní poradce ze základní školy 

• zástupci firem/sponzoři 

 

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

hodnocení.  1. 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.  2. 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.  

 

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 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music
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záběry z prostředí budoucího povolání (doporučené, není povinné) neboduje se 

 

      2.kategorie soutěže 

obsah videa bodové hodnocení 

představení žáka (jméno, místo, škola) 1 

sdělení základních informací o vybraném oboru 1 

uvedení důvodů proč jsem si vybral (a) tento obor  
(bude hodnocena kreativita) 

1–10 

ukázka z odborného výcviku nebo praxe (doporučené, není 
povinné) 

neboduje se  

 

 

c) Tři účastníci soutěže z každé kategorie, kteří se umístí na 1. – 3. místě, obdrží hodnotnou 

věcnou cenu. 

 

d) Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže, v průběhu 

měsíce ledna 2019.  

 

e) Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v únoru 2019 a uveřejněny na webových 

stránkách organizátora soutěže a Karlovarského kraje. 

 

f) 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. 

 

g) 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. 

 

6. Ceny v soutěži 

Mobilní telefony (získané sponzorské dary). 

 

7. Všeobecná ustanovení 

 

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

 

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

s touto soutěží a sporech či pochybnostech ohledně pravidel soutěže. 
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c) 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. 

 

d) Nahraná videa budou zveřejněna na kanálu s názvem „Youtuber KK“ po dobu dvou let.  

 

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

         www.karp- kv.cz. 
 
f) Účastník soutěže má právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, jejich  

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

jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že účastník soutěže zjistí nebo se bude 

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

 

g) 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.  

 

h) Zveřejněné video nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy  

a s pravidly této soutěže, nesmí být vulgární, 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. 

 

i) Nevhodné soutěžní video může být organizátorem soutěže dle jeho uvážení nezveřejněno.  

 

j) Pokud organizátor soutěže v průběhu soutěže zjistí, že účastník soutěže nesplňuje 
podmínky soutěže, je povinnen 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. 
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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) Práva soutěžícího a výherce vyplývající z těchto pravidel a soutěže nelze převádět na třetí 

osoby. 
 
n) 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.karp-kv.cz. 

 

 

 

http://www.karp-kv.cz/

