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Pravidla soutěže „Video projEKt 2021“ 
 

I. Pořadatel a organizátor:  
Pořadatelem soutěže je Fakulta elektrotechnická , České vysoké učení technické v Praze, Technická 2, 
166 27, Praha 6 – Dejvice (dále jen „pořadatel“). Organizátorem soutěže je Ing. Aleš Górecki, 
gorecale@fel.cvut.cz (dále jen „organizátor“). 
 

II. Podmínky účasti:  
Účastníkem soutěže jsou studenti nebo tým studentů, kteří toho času studují bakalářský, magisterský 
nebo doktorský studijní program na FEL ČVUT v Praze (dále jen „účastník“). Účastníkem soutěže 
mohou být i zahraniční studenti, kteří se toho času na FEL ČVUT v Praze účastní programu Erasmus+ 
apod. Jeden student/studentka může být členem maximálně jednoho týmu. 
 

III. Předmět soutěže: 
Účastník natočí a sestříhá video o délce 60-120 sekund, ve formátu MP4, s rozlišením minimálně 
720p. Téma je volné, z videa musí být patrná vazba na FEL ČVUT v Praze.  
 

IV. Průběh soutěže 
Soutěž se otevírá 12. 10. 2020 vyhlášením soutěže na webu studijního programu Elektronika a 
komunikace (EK). Od tohoto data až do 31.1.2021 23:59 lze zaslat soutěžní video (prostřednictvím 
odkazu) na adresu ek@fel.cvut.cz. Soutěžní videa budou nahraná na Filesender 
https://filesender.cesnet.cz a odkaz ke stažení zaslaný na výše uvedenou e-mailovou adresu. Jeden 
účastník může zaslat maximálně dvě soutěžní videa.  
 

V. Určení výherce:  
Soutěž je dvoukolová. V prvním kole zhodnotí videa zaslaná do soutěže odborná porota (složená ze 
členů rady programu EK a dalších odborníků). Nejlepší videa nominuje do druhého kola soutěže, kde 
o vítězi rozhodne hlasování na Facebook stránce programu Elektronika a komunikace. Vítězným 
projektem se stane soutěžní video, které bude mít k 18.2.2021 23:59 nejvyšší počet „Like“. Na 
Facebook stránku programu EK budou videa nahraná 2.2.2021 v pořadí, ve kterém budou přijata do 
soutěže. 
 

VI. Ceny, oznámení a předání výhry:  
Výherci budou oznámeni a zveřejněni na Facebookové stránce studijního programu EK do tří 
pracovních dnů od ukončení hlasování. Ceny budou uděleny autorům třech nejúspěšnějších videí v 
každé kategorii. Ceny pro výherce – 1. místo 5 000,- Kč, 2. místo 3 000,- Kč, 3. místo 2 000,- Kč. Ceny 
budou vyplacené formou stipendia. 
 

VII. Souhlas s pravidly a autorská práva:  
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. 
Účastník ručí za to, že je jediným autorem a majitelem autorských práv k soutěžnímu videu. Video 
musí vyhovovat etickým normám a zákonům České republiky. Účastník zasláním soutěžního videa 
organizátorovi uděluje bezvýhradní bezúplatnou licenci k využití videa jakýmkoliv způsobem, zejména 
v prezentaci produktů pořadatele a k jakýmkoliv jiným marketingovým účelům, jako je zařazení videa 
a jiných informací do Newsletterů apod. Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu 
užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla.   
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VIII. Ochrana osobních údajů:  
Účastí v soutěži účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pořadatelem ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.   
 

IX. Doplňující informace:  
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit zaslané video do soutěže. Zejména pokud by video bylo v 
rozporu s pravidly soutěže, zákony ČR nebo dobrými mravy. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo 
změnit její pravidla. Ceny nejsou soudně vymahatelné a jsou nevyměnitelné. Pořadatel a organizátor 
nenesou zodpovědnost za funkčnost aplikací Filesender a Facebook. 


