STYLISTICKÁ SOUTĚŽ MOROCCANOIL EUROVISION
SMLUVNÍ PODMÍNKY
1.

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tyto smluvní podmínky (dále jen jako „Podmínky“) se vztahují na stylistickou soutěž Moroccanoil Eurovision, dále jen
jako „Soutěž“.
Účastí v Soutěži souhlasíte s tím, že budete právně vázáni těmito Podmínkami.
2.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Moroccanoil Canada Inc. of 5742 Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo
„my“). Pořadatel je právně odpovědný za vedení soutěže. Pokud máte jakékoli problémy související se soutěží, kontaktujte
Pořadatele.
3.

SOUTĚŽ

Celkem šest (6) výherců obdrží jednu (1) cenu (dále jen jako „Cena“). Rozdělení cen je následující:
•
•
•
•
•
•
•

•

MOŽNOST PRACOVAT V ZÁKULISÍ ESC
VÝLET DO ITÁLIE O DÉLCE ŠEST (6) NOCÍ, SEDM (7) DNÍ, SE VŠEMI UHRAZENÝMI NÁKLADY OD 9. KVĚTNA DO 15.
KVĚTNA 2022 (VČETNĚ LETŮ VE TŘÍDĚ ECONOMY, UBYTOVÁNÍ V ALESPOŇ ČTYŘHVĚZDIČKOVÉM (4*) HOTELU A
VIP PŘEPRAVU Z LETIŠTĚ)
VIP VSTUPENKY DO SEMIFINÁLE A FINÁLE
STYLISTICKÁ SADA OBSAHUJÍCÍ OSMNÁCT (18) POMŮCEK A PRODUKTŮ MOROCCANOIL
PROHLÍDKA ZÁKULISÍ
PŘÍLEŽITOST ZÚČASTNIT SE PR PANELU MOROCCANOIL
PODPORA MÉDIÍ MOROCCANOIL:
• Vystoupení ve čtyřech (4) příspěvcích/příbězích na několika kanálech sociálních médií Moroccanoil
• Vystoupení na Mikrowebu společnosti Moroccanoil pěvecké soutěže Eurovision na adrese
www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style (dále jen „Mikroweb“) a zveřejnění příběhů
výherců poté, co budou vybráni
ÚČAST NA AKCI MOROCCANOIL

Soutěže se účastní následující země:
Austrálie
Rakousko
Ázerbájdžán
Belgie
Bulharsko
Kanada
Kypr
Česká republika
Dánsko
Finsko
Francie
Gruzie
Německo, Litva, Estonsko, Lotyšsko
Řecko
Island
Izrael
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Irsko
Itálie
Malta
Nizozemí
Norsko
Polsko
Rumunsko
Rusko
Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko
Španělsko, Portugalsko
Švédsko
Švýcarsko
Spojené království
Ukrajina
Spojené státy
(Jednotlivé země nebo skupiny zemí budeme označovat jako „Účastnickou zemi“ a dohromady jako „Účastnické
země“).
4.

PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI

Soutěžící musí být:
•

plnoletý, což bude ve většině Účastnických zemí 18 let, i když budou existovat výjimky, jako například
ve Finsku a Norsku, kde soutěžící musí být starší 20 let; a

•

obyvatel Účastnických zemí.

Ze Soutěže jsou vyloučeny tyto osoby:
•

zaměstnanci Pořadatele nebo kterékoli ze společností skupiny Pořadatele;

•

každý, kdo je profesionálně spojený se Soutěží nebo její správou; a

•

členové nejbližší rodiny nebo rodinní příslušníci výše uvedených skupin osob.

Účastí v Soutěži potvrzujete, že splňujete výše uvedené požadavky na způsobilost. Bude záviset pouze na zvážení Pořadatele,
zda byl nebo nebyl splněn jakýkoli požadavek na způsobilost, a před udělením Cen můžeme od soutěžících požadovat důkazy
nebo potvrzení. Soutěžící také potvrzují, že každá osoba, která se objeví ve Videu, bude plnoletá, což ve většině zemí bude 18
let, i když budou existovat výjimky, jako například ve Finsku a Norsku, kde tato osoba musí být starší 20 let.
5.

ČASOVÉ OKNO PRO PŘÍSPĚVKY

Příspěvky do soutěže bude možné zaslat od 00:00:01 SEČ 1. ledna 2022 do 23:59:59 SEČ 2. března 2022 (dále jen
„Časové okno pro příspěvky“).
Všechny příspěvky zaslané před nebo po Časovém oknu pro příspěvky budou automaticky diskvalifikovány.
6.

JAK SE ZÚČASTNIT

Pokud se chcete zúčastnit Soutěže, vytvořte 1-3minutové personalizované video moderního podání umělce nebo éry z
historie pěvecké soutěže Eurovision, které zároveň představí vaše zkušenosti, dovednosti, osobnost i tvořivost, včetně
konečného, k dokonalosti dovedeného vzhledu s použitím produktů Moroccanoil a vysvětlí, co vás inspirovalo, a proč
chcete být součástí zákulisního týmu Moroccanoil ESC (dále jen jako „Video“). Ukažte nám výsledky v nahraném Videu a
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vyplňte odesílací formulář na Mikrowebu na adrese https://eurovision.moroccanoil.com/show-us-your-style-info2/.
Video musí splňovat následující požadavky:
•

musí se jednat o vaši práci, ve vlastních slovech, a může zahrnovat osobní zkušenosti a důmyslné
postřehy;

•

musí se zabývat tématem moderního podání umělce nebo éry z historie pěvecké soutěže Eurovision, které
zároveň představí vaši osobnost, dovednosti a zkušenosti;

•

musí být natočeno v přirozeném osvětlení; a

•

nesmí používat žádné filtry.

Na Mikrowebu je možné zveřejnit pouze jeden příspěvek Videa. Pokud se vaše Video stane vítězným příspěvkem, může si
Pořadatel vyžádat důkaz, že jste vlastníkem Videa.
Vaše Video musí mít odpovídající formát a splňovat další požadavky stanovené na Mikrowebu.
Můžete se zúčastnit POUZE JEDNOU.
Pořadatel může odmítnout příspěvky, které:
•

byly zkopírovány nebo ve kterých nevlastníte práva nebo byly dříve odeslány do jakékoli jiné soutěže, losování nebo
propagační akce;

•

sestávají z produktové fotografie nebo videotvorby nebo ji zahrnují;

•

obsahují jakékoli značky nebo ochranné známky třetích stran (jiné než značky nebo ochranné známky Pořadatele)
nebo je zřetelně propagují;

•

existuje důvodné podezření, že porušují práva třetích stran, včetně autorských práv;

•

obsahují materiál, který má sexuálně explicitní, obscénní, pornografický, násilný, sebepoškozující nebo poškozující
zvířata, diskriminační (na základě rasy, pohlaví, náboženství, původu, tělesného postižení, sexuální orientace nebo
věku), nezákonný, urážlivý, zastrašující, nemravný, urážlivý nebo obtěžující nebo jinak nevhodný obsah (podle
uvážení Pořadatele) nebo podporují takový druh aktivit;

•

jsou neúplné, nepochopitelné, poškozené nebo mají jiné nedostatky; nebo

•

byly vytvořeny pomocí softwaru pro automatizované příspěvky nebo jinými mechanickými nebo
elektronickými prostředky, které obecně umožňují více automatizovaných příspěvků do soutěží.

Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli opožděné, ztracené nebo nesprávně zadané příspěvky, včetně
případů, kdy nejsou přijaty v rámci Časového okna pro příspěvky z důvodu technických poruch, přetížení sítě nebo z
jakéhokoli jiného důvodu.
7.

VÝBĚR VÝHERCŮ

Výherci budou vybráni přibližně 10. března 2022 ze všech vhodných příspěvků obdržených během Časového okna pro
příspěvky týmem kvalifikovaných a nezávislých porotců vybraným Pořadatelem ze skupiny odborníků, mezi něž patří Kevin
Hughes (umělecký ředitel Moroccanoil), Robert Ham, Antonio Calero (kreativní ředitel Moroccanoil Eurovision), Shannon
Shannon Williams, Alan Cane, Kumi Ito, Franck Perez, Angelo Fraccica, Kasia (Behind the Chair), Ioanna (vítězka loňského
ročníku) a technický ředitel Moroccanoil, na základě těchto kritérií:
•

originalita a kreativita Videa (30 %);
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•

obsah Videa (40 %); a

•

celkový vzhled / technické zpracování / kvalita práce (30 %).

Úplný seznam jmen porotců bude k dispozici na webových stránkách soutěže na adrese
https://eurovision.moroccanoil.com/show-us-your-style-info2/ od skončení Časového okna pro příspěvky po dobu
30 dnů.
Porota vybere šest (6) nejlepších soutěžících, kteří získají Cenu, na základě kritérií soutěže.
Soutěžící budou vybráni takto: Dva (2) soutěžící budou vybráni ze Spojených států, jeden (1) soutěžící bude vybrán z
Kanady a tři (3) soutěžící budou vybráni ze zbývajících Účastnických zemí.
Po výběru a kontaktování výherců zveřejníme seznam výherců, jejich Účastnickou zemi a jejich vítězné Video, a dáme tak
najevo, že Ceny byly uděleny. Pokud máte námitku proti zveřejnění nebo zpřístupnění části nebo celého vašeho jména (jak je
uvedeno ve Videu), Účastnické země nebo vítězného Videa, obraťte se na Pořadatele. Za takových okolností může být
Pořadatel i nadále povinen poskytnout informace a vítězný příspěvek na vyžádání regulačnímu orgánu pro reklamu (nebo
podobnému příslušnému orgánu) v příslušné Účastnické zemi.
Rozhodnutí porotců ohledně výběru výherců budou konečná a závazná a neproběhne žádná korespondence ani diskuze.
8.

CENY

Ceny jsou popsány na začátku těchto Podmínek.
Všechny ceny podléhají dostupnosti, nepřevoditelnosti a nevyměnitelnosti – nebudou nabízeny žádné hotovostní
alternativy. Vzhledem k tomu, že Ceny spočívají v účasti na pěvecké soutěži Eurovision 2022, jak je uvedeno výše, musí být
převzaty v termínech uvedených v těchto Podmínkách. Pokud výherce v době stanovené Pořadatelem nepřevezme jakoukoli
část Ceny, pak tato část Ceny výherci propadne – namísto Ceny nebo její části nebude poskytnuta žádná hotovost.
Vítězové berou na vědomí, že Pořadatel neodpovídá za zrušení, pozměnění nebo změnu termínu jakékoli části písničkové
soutěže Eurovision 2022 z jakéhokoli důvodu. Pokud jakékoli pozměnění nebo změna termínu znamená, že se výherce
nemůže zúčastnit, Pořadatel není povinen poskytnout žádnou hotovost ani jiné vstupenky. Získání volna z práce a/nebo
studia nebo souvisejících aktivit k převzetí Ceny bude výhradní a naprostou odpovědností vítěze.
Ceny nezahrnují cestovní pojištění, náklady na převozy z/na letiště a jiných letišť než italské, nádraží nebo míst konání, výdaje
nad rámec toho, co je uvedeno v popisech Cen, jídlo a pití, daně nebo osobní výdaje. Ubytování je zajištěno v režimu „pouze
pokoj“. Veškeré další náklady vzniklé kromě výše uvedených nákladů a související s plněním Cen jsou odpovědností vítězů.
Odpovědností výherců je mít k dispozici platné cestovní pasy, veškerá potřebná víza a cestovní doklady pro danou cestu
ke stanovenému termínu cesty.
Za každou daň, kterou je třeba zaplatit v důsledku udělení nebo přijetí Ceny, odpovídá výherce. Výherci by měli v
případě nejasností před přijetím Ceny požádat o nezávislé finanční poradenství.
Pořadatel může Ceny nahradit jinými, které považuje za ceny v přibližně rovnocenné hodnotě.
9.

PŘIHÁŠENÍ SE O CENY

Výherci budou informováni prostřednictvím informací uvedených ve formuláři na Mikrowebu přibližně 10. března 2022.
Výherci musí postupovat podle pokynů k přihlášení se o Ceny a odevzdat podepsaný „Obecný formulář soutěže a
zveřejnění“, který bude výhercům poskytnut, jakmile bude Pořadatel moci.
Pokud výherce:
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•

nenásleduje pokyny k přihlášení se o Ceny ani nereaguje do pěti dnů od upozornění výherce Pořadatelem; a/nebo

•

neodevzdá „Obecný formulář soutěže a zveřejnění“ do pěti dnů od doby, kdy jej pořadatel poskytl výherci,

Cena výherci automaticky propadne.
Výherci také automaticky propadne Cena, pokud:
•

jakékoli oznámení o Ceně je vráceno jako nedoručitelné,

•

výherce Cenu odmítne; nebo

•

výherce nesplňuje tyto Podmínky.

Pokud výherci Cena propadne, může být ze všech zbývajících vhodných příspěvků vybrán jiný výherce a
nebude poskytnuta žádná náhrada.
10.

PRÁVA A OBSAH

Účastí v soutěži:
•

udělujete oprávnění Pořadateli (které není výhradní, platí po celém světě, je neodvolatelné a vztahuje se na celou
dobu platnosti jakýchkoli práv duševního vlastnictví ve vašem Videu) k použití, zobrazení, zveřejnění, vysílání,
kopírování, úpravě, změně, ukládání, přeformátování a udělení sublicence na Video, komerčně nebo nekomerčně,
včetně práva zveřejnit Video na webových stránkách soutěže na adrese www.moroccanoil.com/eurovision/showus-your-style a v jakýchkoli médiích pro reklamní a propagační účely, bez dalšího přezkoumání nebo náhrady; a

•

souhlasíte, že se vzdáte morálních práv a neuplatníte je ve vztahu k vašemu Videu a zbytku vašeho
příspěvku.

Slibujete, že:
•

vaše Video je původní dílo a nebylo zkopírováno bez povolení, není hanlivé, neslušné, obtěžující nebo zastrašující
a neporušuje práva třetích stran;

•

neexistují žádné konfliktní smlouvy, které by omezovaly používání vašeho Videa;

•

osoba, která vystupuje ve Videu, jste buď vy nebo máte předchozí souhlas od osoby, která vystupuje ve Videu,
jenž může být odeslán jako součást vašeho příspěvku, a vy a/nebo osoba, která se objeví ve Videu, souhlasíte s
tím, že podepíšete formulář souhlasu k tomuto účelu; a

•

na žádost Pořadatele poskytnete důkaz o všech požadovaných souhlasech nebo se vystavujete riziku, že budete
diskvalifikování ze Soutěže.

Pokud se ukáže, že některý z výše uvedených slibů nebyl pravdivý, odškodníte Pořadatele za jakoukoli ztrátu nebo
škodu, která byla Pořadateli způsobena.
Všechna práva v názvu a titulu soutěže a formátová práva Soutěže jsou výhradním majetkem Pořadatele.
11.

OSOBNÍ ÚDAJE

Pořadatel bude zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
12.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI POŘADATELE

Pořadatel, jeho zástupci nebo distributoři v rámci zákonných oprávnění Pořadatele nebudou za žádných
okolností zodpovědní za:
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•

vaše odškodnění a nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu, škodu, zranění nebo smrt související s vaším
příspěvkem nebo neschopností zúčastnit se Soutěže; nebo

•

odškodnění výherce a nepřijímají žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození, zranění nebo smrt v důsledku převzetí
Ceny, s výjimkou případů, kdy se jedná o nedbalost Pořadatele, jeho zástupců nebo distributorů nebo nedbalost jejich
zaměstnanců.

Vaše zákonná práva nejsou dotčena.
13.

NEOPRÁVNĚNÉ POZMĚŇOVÁNÍ A DALŠÍ ZÁLEŽITOSTI

Pokud z jakéhokoli důvodu nemůže Soutěž proběhnout podle plánu v důsledku technických poruch, neoprávněného zásahu,
počítačového viru, selhání mobilní sítě, neoprávněného pozměňování, podezření na neoprávněné pozměňování, podvádění,
důvodného podezření na podvádění, podvodu nebo jakékoli příčiny mimo kontrolu Pořadatele, které poškodí nebo ovlivní
správu, zabezpečení, spravedlivost, integritu nebo řádný průběh Soutěže, může Pořadatel soutěž zrušit nebo změnit a/nebo
diskvalifikovat jakoukoli osobu, která problém způsobuje. Navíc, pokud z nějakého důvodu nemůže Soutěž proběhnout tak,
jak je plánováno v důsledku jakýchkoli činů mimo přiměřenou kontrolu stran, včetně, ale nejen, stávky, bojkotu, války, vyšší
moci, nepokojů, nemoci, onemocnění, pandemie, epidemie, karantény, nařízení vlády nebo jiného veřejného orgánu (včetně
vládních nařízení, která uvalují omezení na skupinová shromáždění nebo cestovní omezení v důsledku viru COVID-19),
terorismu, zpoždění obchodních dopravců, omezení veřejné moci (každá a společně „Událost vyšší moci“), nebo pokud
Událost vyšší moci způsobí, že udělení Cen bude nerealizovatelné, Pořadatel může soutěž podle potřeby zrušit nebo upravit.
14.

ZÁKONY

Tyto podmínky budou chápány v souladu se zákony Anglie a Walesu a budou podléhat výhradní jurisdikci soudů Anglie
a Walesu.
Podmínky zveřejněné na webových stránkách Soutěže jsou oficiálními Podmínkami Soutěže a nahrazují všechny
Podmínky poskytované jakýmkoli jiným způsobem (ať už ústně, písemně nebo v jakékoli jiné formě nebo médiích).
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