
P R A V I D L A  Ú Č A S T I  V  P R O J E K T U  
H L E D Á  S E  L E A D R .  

Organizátor projektu: Člověk v tísni, o. p. s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, kontakt: 

info@clovekvtisni.cz, telefon: +420 226 200 400 

 

Účast v projektu Hledá se LEADr. vyžaduje ze strany účastníků dodržování těchto pravidel:  

 Účastnit projektu se mohou přihlášené osoby, které k 1. 12. 2017 dosáhnou věku 17 let a 

nepřekročí věk 25 let.  

 Účastnit projektu se mohou přihlášené osoby, které mají bydliště v České republice. 

 Každý potenciální účastník se může přihlásit jen jednou (poslat jednu přihlášku). 

 Během celé doby trvání projektu budou pořizovány fotografie a videozáznamy, které budou 

ve spojení se skutečnými jmény účastníků a příp. i jejich dalšími údaji použity pro propagaci 

projektu a pro účely soutěže, a to zejména na webu www.hleda.se, www.jsns.cz, na 

facebookové stránce projektu, na instagramové stránce projektu, a v médiích. Odesláním 

přihlášky účastník souhlasí se zachycením svých osobnostních atributů (podoby a hlasu) na 

fotografiích i videu organizátorem a se zveřejněním a šířením těchto materiálů (i ve spojení 

s osobními údaji v rozsahu: jméno, příjmení, věk, název města/obce, kde účastník bydlí) 

zejména v rámci propagace projektu a soutěže. 

 Odesláním přihlášky účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených 

v přihlášce pro účely projektu, jakož i získaných od účastníka v průběhu projektu, a to 

zejména pro účely informování účastníka o projektu a jeho průběhu, propagace projektu, 

informování veřejnosti o projektu, nábor do dalších ročníků projektu, informování účastníka 

o událostech, které by ho mohly zajímat, zvaní účastníka na tematicky blízké akce. Osobní 

údaje může organizátor předávat třetím osobám, je-li to potřebné k realizaci projektu. Údaje 

jsou poskytovány na dobu od podpisu smlouvy do 31.12.2018. Účastník má právo žádat o 

informaci o zpracování svých osobních údajů, dále může požádat o blokování, opravu, 

doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 O zařazení do projektu, o postupu a vyřazení účastníků ze soutěže rozhoduje porota 

jmenovaná organizátorem. Proti rozhodnutí poroty se není možné odvolat. 

 Po zařazení do projektu bude s každým vybraným účastníkem podepsána smlouva o účasti na 

projektu vymezující základní práva a povinnosti účastníků. 

 Průběh projektu: 

o Prosinec 2017 – workshop č. 1 = dílny a tréninky. 

o Únor 2018 = workshop č. 2 = dílny a tréninky + účastníci do detailu rozpracují své 

projekty + porota vybere 6 účastníků, kteří v soutěži pokračují. 
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o Únor/březen 2018 – kolo 1 = 6 soutěžících se účastní stáží na zastupitelstvech po celé 

ČR + porota vybere 5 účastníků, kteří v soutěži pokračují 

o Březen 2018 – kolo 2 a 3= 5 soutěžící se účastní druhého kola, na konci kterého 

porota vybere 4 účastníky, kteří se účastní třetího kola.  

o Duben 2018 – kolo 4= 3 účastníci se účastní čtvrtého kola. 

o Květen 2018 – kolo 5, kampaň a vyhlášení= finálního kola se účastní 2 finalisti(ky), 

poté uskuteční kampaň a o vítězi rozhodnou hlasy veřejnosti. 

 Přihlášení účastníci se zavazují k účasti na všech aktivitách, do kterých postoupí rozhodnutím 

poroty. 

 Z účasti v projektu jsou vyloučeny a výhru nemohou získat osoby v pracovně-právním či jiném 

obdobném právním vztahu k organizátorovi, osoby spolupracující přímo či nepřímo na 

realizaci tohoto projektu a dále i osoby blízké těmto osobám za předpokladu, že mají přístup 

k neveřejným informacím spojeným s projektem. 

 Pokud se účastníka kdykoliv během trvání projektu nepodaří kontaktovat prostřednictvím jím 

uvedených kontaktních údajů během 10 po sobě jdoucích dnů, může být vyřazen.  

 Výhrou v soutěži konané v rámci projektu bude odborná stáž či školení v ČR nebo v zahraničí 

dle výběru vítěze. Organizátor uhradí náklady do výše 30 000 korun. Organizátor si vyhrazuje 

právo změnit či upřesnit podobu výhry. 

 Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou. 

  Výsledky soutěže budou zveřejněny na http://www.jsns.cz, na http://www.hleda.se, na 

http://www.facebook.com/leadr, https://www.instagram.com/hledaseleadr/ a dále 

v médiích. 

  Organizátor projektu Hledá se LEADr. si vyhrazuje právo kdykoliv vyřadit přihlášené osoby,  

o které budou reprezentovat, podporovat či propagovat hnutí, které směřuje 

k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá nenávist, nesnášenlivost či netoleranci 

vůči určité skupině osob (určené zejména na základě rasy, národnosti, etnika, 

náboženství, třídy), nebo  

o které budou jakkoliv podněcovat k nenávisti, nesnášenlivosti či netoleranci vůči 

některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob 

nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, nebo  

o které budou jakkoliv podněcovat k činnosti, která by byla v rozporu s právními 

předpisy či morálními principy uznávanými v České republice, nebo  

o u kterých organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňují podmínky 

účasti v projektu Hledá se LEADr. stanovené v těchto pravidlech, a/nebo porušují či 

obchází pravidla projektu. 

 Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně 

možnosti projekt ze závažných důvodů přerušit nebo jej předčasně ukončit. 
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 Tato pravidla budou zveřejněna na internetových stránkách http://www.jsns.cz a 

http://www.hleda.se. Případná změna pravidel bude zveřejněna tamtéž a oznámena e-

mailem přihlášeným účastníkům projektu. 

Dodržování výše uvedených pravidel je nezbytnou podmínkou pro účast v projektu a jejich 

nedodržování může vést k vyloučení z projektu. 
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