
PRAVIDLA SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ VIDEO O MOSTĚ 

 „MOST FILM ANEB SPORTUJEME DOST“ 

 

Článek 1. 

Organizátor soutěže 

1.1. Pořadatelem soutěže je statutární město Most, IČO: 00266094, sídlo Most, Radniční 1/2 (dále jen 

„organizátor“). 

Článek 2. 

Organizace soutěže 

2.1. Soutěž je určena pro děti do 15 let a dále pro mladistvé od 15 do 20 let. 

2.2. Soutěž probíhá od 1. 3. 2023 do 14. 6. 2023. 

2.3. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve Studiu3 Ponte Records, a to na základě 

výsledků odborné i laické poroty. 

2.4. Autoři nejlépe hodnocených soutěžních videí v každé kategorii (kategorie do 15 let, kategorie  

15 až 20 let) od laické veřejnosti a odborné poroty obdrží věcné dary dle čl. 7 těchto podmínek. 

Článek 3. 

Soutěžící 

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci ve dvou kategoriích: 

a) žáci do 15 let věku 

b) mladiství od 15 let do 20 let věku, 

kteří jsou v rozsahu nutném pro porozumění a naplnění ustanovení těchto pravidel svéprávní. 

Soutěžící zasláním videa do soutěže prohlašuje, že splňuje podmínky uvedené v předchozí větě.  

3.2. Všechny osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného 

zástupce. V případě osob mladších 15 let může činit úkony za nezletilého pouze jeho zákonný 

zástupce. 

3.2. Do soutěže se soutěžící zapojí zasláním soutěžního videa v požadovaném formátu, společně 

s přihláškou s povinnými údaji, jimiž jsou: jméno a příjmení soutěžícího, datum narození, e-mailová 

adresa, telefon, délka stopáže přihlašovaného videa a jeho název.  

3.3. Organizátor prověří úplnost zaslaných údajů a splnění technických požadavků kladených na 

soutěžní video. V případě, že některý z údajů bude chybět, nebo zaslané video nebude splňovat 

některý z technických požadavků, bude soutěžící vyzván, aby nedostatky neprodleně odstranil. Pokud 

soutěžící nedostatky nejpozději do dvou dnů neodstraní, bude zaslané video ze soutěže vyřazeno. 

Článek 4. 

Témata soutěžních videí 

4.1. Obsah soutěžního videa musí být zaměřen na sport ve městě Most. Může se tak jednat o 

propagaci konkrétní sportovní aktivity, sportovního areálu či klubu, pozvánku na sportovní akci nebo 

představení sportu pohledem autora, realizovaného na území města Mostu. 

 



Článek 5. 

Soutěžní videa 

5.1. Soutěžní video musí mít stopáž 60:00 – 90:00 sekund včetně. Video musí být zasláno ve formátu 

MP4 (1920x1080) natočeno na šířku. V případě, že soutěžící nesplní tato technická kritéria, uplatní se 

postup dle čl. 3.3. 

5.2. Počet videí zaslaných jedním soutěžícím není nijak omezen. 

5.3. Za obrazový a zvukový obsah soutěžního videa odpovídá soutěžící. Soutěžní video nesmí žádným 

způsobem porušovat autorská práva jiných osob. Soutěžní video nesmí být v rozporu s dobrými 

mravy či morálními a etickými zásadami, nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou  

či náboženskou nesnášenlivost apod. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné porušení 

tohoto článku ze strany soutěžícího. 

5.4. Pokud budou na poskytnutém soutěžním videu zobrazeny takové záznamy třetích osob, které 

naplňují parametry osobních údajů, soutěžící zasláním přihlášky a videa do soutěže prohlašuje, že 

disponuje souhlasem těchto osob s předáním a zveřejněním záznamů v rámci soutěže a následné 

propagaci soutěže a města. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné porušení tohoto 

článku ze strany soutěžícího. 

5.5. Pokud bude na poskytnutém soutěžním videu použita hudba, soutěžící zasláním přihlášky a videa 

do soutěže prohlašuje, že disponuje souhlasem (licencí) k jejímu použití. Je možné využít bezplatnou 

nabídku hudby, která je k dispozici na https://support.google.com/youtube/answer/3376882?hl=cs. 

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné porušení tohoto článku ze strany soutěžícího. 

5.6. Soutěžní video označené jménem a příjmením soutěžícího a názvem videa musí soutěžící zaslat 

v požadovaném formátu prostřednictvím služby Úschovna na e-mail soutez@mesto-most.cz společně 

se zasláním přihlášky.  

5.7. Termín pro odeslání soutěžního videa je úterý 24:00 hodin 23. 5. 2023. 

5.8. Do soutěže nebudou zařazena videa: 

a) která jsou v rozporu s podmínkami soutěže, 

b) jejichž obsah bude v rozporu se stanovenými podmínkami soutěže, 

c) která nesplňují technické požadavky ani poté, co byl soutěžící vyzván k nápravě, 

d) která budou zaslána po termínu uvedeném v bodě 5.7. 

Článek 6. 

Kritéria 

6.1. Soutěž bude hodnocena samostatně sledující veřejností a odbornou porotou. 

6.2. Hodnotí se zejména obsahová náplň soutěžního videa, kvalita a nápaditost jeho zpracování. 

6.3. Ze zaslaných videí, jež splňují všechna předepsaná kritéria soutěže, vybere sledující veřejnost tři 

vítězná videa, a to formou udělených hlasů prostřednictvím webové stránky www.filmujmost.cz, kde 

bude možné hlasovat v termínu od 10:00 hodin 29. 5. do 24:00 hodin 7. 6. 2023. Po potvrzení udělení 

hlasu na e-mail bude možné udělit jeden hlas z jednoho e-mailu denně. Rozhodující bude konečný 

počet získaných hlasů u jednotlivých videí, který s konečnou platností stanoví organizátor dne  

7. 6. 2023 ve 24:00 hodin. 



6.4. Odborná porota vyhodnotí z celkového počtu tři příspěvky včetně určení jejich pořadí, jež dle 

jejího názoru nejlépe splňují zadání kvality a nápaditosti zpracování. Posouzení těchto kritérií je 

výlučně na zvážení odborné poroty.  

 

Článek 7. 

Výhry v soutěži 

7.1. Výhry v soutěži poskytlo město Most a společnost Ponte records, s.r.o. 

7.2. Hlavní cenou v kategorii sledující veřejnosti je voucher ve výši 3000 Kč od www.film-

technika.com 

7.3. Hlavní cenou odborné poroty je voucher ve výši 4000 Kč od www.film-technika.com a překvapení 

7.4. Slavností vyhodnocení a předání cen proběhne dne 14. 6. 2023 od 17 hodin ve Studiu3 Ponte 

Records, Moskevská 12, Most, za účasti Ing. Marka Hrvola, primátora města Mostu a předsedy 

odborné poroty Jaromíra Malého, reklamního režiséra a člena ČFTA. 

 

Článek 8. 

Informace o zpracování osobních údajů 

8.1. Soutěžící svojí registrací poskytuje Organizátorovi soutěže, jakožto správci osobních údajů své 

osobní údaje v rozsahu jméno, příjemní, e-mailová adresa a věk. 

8.2. Osobní údaje soutěžících budou využity výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a nebudou 

využity ani sdíleny jinak než za tímto účelem. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými 

právními normami o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou uchovávány dále, než je pro 

tento účel právně přípustné a budou zlikvidovány do 2 let od ukončení soutěže. Informace o 

zpracování osobních údajů statutárním městem Most jsou uvedeny na adrese www.filmujmost.cz. 

8.3. Za osobu mladší 18 let podepisuje přihlášku k registraci zákonný zástupce.  

 

Článek 9. 

Právní doložka 

9.1. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit. 

9.2. Zasláním soutěžního videa soutěžící souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů pro 

potřeby soutěže.  

9.3. Zasláním soutěžního videa soutěžící uděluje souhlas a nevýhradní bezplatnou licenci k užití videa 

všemi způsoby, v neomezeném rozsahu a pro jakékoliv účely ze strany organizátora soutěže. 

9.4. Zasláním soutěžního videa soutěžící uděluje souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, případně 

„umělecké jméno“ a věk mohou být použity v rámci propagace soutěže a jednotlivých videí. 

9.5. Zasláním videa do soutěže účastník (u osob mladších 15ti let zákonný zástupce) prohlašuje, že si 

výše uvedené soutěžní podmínky přečetl, jejich obsahu porozuměl a vyjadřuje svůj souhlas s nimi. 


