„Grafický tutoriál léta 2010“ - Úplná pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“)
I. Obecná ustanovení
Vyhlašovatelem soutěže je komunitní web CORELclub.cz
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, s výjimkou tvůrců a správců komunitního
webu CORELclub.cz, zaměstnanců společnosti Corel a dále osob, které zajišťují tuto soutěž anebo osoby
spolupracující přímo či nepřímo na realizaci soutěže.
Veškerá komunikace mezi vyhlašovatelem a účastníkem soutěže musí probíhat v českém nebo
slovenském jazyce. Vyhlašovatel nemusí uchovávat dotazy účastníků soutěže a nemá povinnost na dotazy
odpovídat.
Za osoby nezletilé, musí případnou věcnou cenu převzít zákonný zástupce.
Přihlášením do soutěže, resp. zasláním soutěžního příspěvku, projevuje každý účastník svůj souhlas
s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a nejednat v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy
České republiky.
Autoři vyhodnocených příspěvků souhlasí se zveřejněním svého příspěvku - tutoriálu, svého jména,
příjmení, adresy, podobizny a jiných obrazových a zvukových projevů souvisejících s prezentací příspěvku v
rámci uskutečněné soutěže v odborných časopisech, event. jiných sdělovacích a komunikačních
prostředcích, vč. Internetu.
Soutěžní příspěvek musí být vytvořen výhradně použitím grafické sady CorelDRAW Graphics Suite,
příp. jakoukoli její standardní součástí jako je např. CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Corel PowerTRACE
apod. nebo jejich kombinacemi.
II. Charakteristika a princip soutěže
Účastník soutěže může zaslat do soutěže svůj příspěvek zpracovaný podle platných pravidel. Počet
zaslaných příspěvků po celou dobu trvání soutěže není limitován.
Principem soutěže je vybrat nejlepší tutoriál (návod, technologický postup), zpracovaný v grafické
sadě CorelDRAW Graphics Suite vedoucí k vytvoření určitého grafického prvku. Za platný příspěvek bude
považováno i makro, resp. script. Příspěvek - tutoriál může být zpracován v libovolné standardní součásti
grafické sady CorelDRAW Graphics Suite, příp. libovolné kombinaci takovýchto součástí nebo za použití
kompletní grafické sady CorelDRAW Graphics Suite. Číselná verze použité grafické sady CorelDRAW
Graphics Suite není nijak omezena. Povolenou jazykovou edicí použité grafické sady CorelDRAW Graphics
Suite je česká nebo anglická.
Soutěžní příspěvek může být tvořen kombinací textového popisu a současně ukázkových
screenshotů, nebo sadou ukázkových screenshotů, nebo ve formě video záznamu (screencastů), může to
být i odkaz na video na Youtube, Vimeo a dalších videoserverech. Minimální rozlišení screencastů je
800x600px. Soutěžní příspěvek musí obsahovat jasný a srozumitelný postup k dosažení výsledného díla.
Textový anebo hlasový záznam soutěžního příspěvku musí být v českém nebo slovenském jazyce.
Screenshoty zahrnuté v soutěžním příspěvku mohou být z české nebo anglické jazykové edice použité
grafické sady CorelDRAW Graphics Suite. Minimální rozlišení screenshotů je 800x600px (nejlépe PNG).
Po ukončení základní části celé soutěže, bude vybráno pět nejlepších příspěvků - tutoriálů, které
budou oceněny hodnotnými věcnými cenami. Odborná porota má právo dle svého názoru a odborných
měřítek vybrat pět nejlepších příspěvků, avšak má současně i možnost vybrat méně než pět takovýchto
příspěvků.
Soutěž probíhá v termínu od 12. 7. 2010 do 12. 9. 2010. Soutěžní příspěvky lze poskytovat od 00.00
hod. dne 12. 7. 2010 do 24.00 hod. dne 12. 9. 2010.
Celkově nejlepší vítězné příspěvky soutěže vybrané odbornou porotou budou vyhlášeny do 30. 9.
2010. Jména autorů vítězných příspěvků budou zveřejněna na komunitním webu CORELclub.cz.
III. Podmínky účasti v soutěži
Účastník soutěže poskytuje svůj soutěžní příspěvek, příp. příspěvky, zasláním vyhlašovateli soutěže
na e-mailovou adresu info@corelclub.cz s předmětem Grafický tutoriál léta 2010, nebo uploadem archívu
ZIP na FTP (FTP přihlašovací údaje budou poskytnuty na vyžádání). Jiná forma poskytnutí příspěvků do
soutěže nebude akceptována.
Soutěžní příspěvky musí být k dispozici v elektronickém formátu. Příspěvky je možno poskytovat ve
zdrojových formátech CDR nebo CPT a v obecných elektronických formátech (PDF, JPG, TIFF, AVI, MPEG,
QT, FLV apod.). Zaslané příspěvky musí obsahovat kontaktní údaje (jméno a příjmení, datum narození,
adresa, telefon, e-mail) svého autora.
Příspěvky zasílané e-mailem nesmí překročit celkovou velikost 10 MB; příspěvky uploadované na
FTP vyhlašovatele nemají omezenou celkovou velikost.
Soutěžní příspěvky budou průběžně zveřejňovány na komunitním webu CORELclub.cz a mohou se
stát jeho trvalou součástí, pokud se účastník vysloví jinak.

Vyhlašovatel soutěže má právo vyřadit soutěžní příspěvek, který:
- nesplňuje podmínky zadání, anebo
- není původního charakteru, resp. je kopií již existujícího díla, anebo
- má charakter skandálního, obscénního, pomlouvačného nebo nemorálního díla, anebo
- je v rozporu s dobrými mravy, anebo
- je v rozporu s obecně platnými předpisy, anebo
- je v rozporu se zákony a právními předpisy České republiky
IV. Věcné ceny
Hlavní ceny budou předávány vítězům soutěže v prostorách české organizační složky společnosti
Corel International Corporation na základě pokynů, které vítězové obdrží e-mailem. Ceny je nutné
vyzvednout nejpozději do 31. 10. 2010. Nevyzvednuté výhry propadají.
Vyhlašovatel soutěže poskytuje pro autory pěti nejlepších příspěvků soutěže, které budou vybrány
odbornou porotou následující skupiny hodnotných věcných cen:
- grafický software CorelDRAW Graphics Suite X5
- grafický software Corel PaintShop Photo Pro X3
- video-editační software Corel VideoStudio Pro X3
- originální poznámkový blok CorelDRAW Graphics Suite X5
Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo uvedené hodnotné věcné ceny obměnit bez předchozího
oznámení za věcné ceny obdobného charakteru. Současně si vyhlašovatel soutěže vyhrazuje právo určit
příslušnou věcnou cenu pro konkrétní vítězné pořadí.
Na věcné ceny z této soutěže neexistuje právní nárok a nelze se jejich vydání domáhat soudní
cestou.
Věcné ceny nelze vyplácet v hotovosti.
V. Ochrana osobních údajů
Každý z účastníků soutěže poskytuje vyplněním přihlašovacího formuláře do soutěže vyhlašovateli
výslovný souhlas s tím, aby vyhlašovatel tyto osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail a
telefonní číslo zpracoval ve své marketingové databázi. Souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání
účastníkem. Souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán.
Vyhlašovatel tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke
zpracování, o jeho právech ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je
dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona obrátit se na Úřad pro
ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21
uvedeného zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.
VI. Závěrečná a obecná ustanovení
Účastník soutěže, jako autor poskytnutého příspěvku, potvrzuje, že je jeho výlučným autorem.
Současně účastník soutěže prohlašuje, že soutěžní příspěvek je jeho původním dílem a není kopií již
existujícího díla.
V rámci registračních údajů je účastník soutěže - autor příspěvku povinen poskytnout seznam
použitého aplikačního softwaru, kterým byl příspěvek vytvořen, resp. zpracován.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez udání důvodu předčasně ukončit, termínově
přesunout nebo zrušit či změnit její pravidla.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle
vlastního uvážení.
Proti určení osoby, autora či příspěvků označených jako vítězné či nejlepší v rámci soutěže se nelze
odvolat.
Na věcné ceny z této soutěže neexistuje právní nárok a nelze se jejich vydání domáhat soudní
cestou. Věcné ceny nelze vyplácet v hotovosti.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími
Pravidly.

