
Pravidla soutěže FMV v pohybu  
Pořadatel soutěže: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 
Praha 3 (= „FMV VŠE v Praze“)  

 
Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společnostmi Instagram 
ani Facebook, Inc. Soutěžící si je vědom toho, že poskytuje své informace pořadateli soutěže 
a nikoliv společnosti Instagram či společnosti Facebook, Inc.  
 
Obecně o soutěži  

1. Soutěž je určena pro studenty bakalářských, magisterských či doktorských oborů na FMV 
VŠE v Praze.  
2. Studenti se do soutěže mohou zapojit zasláním fotografie.  
3. Zapojením do soutěže se rozumí zaslání či zveřejnění soutěžní fotografie v kvalitním 
rozlišení a o maximální velikosti 2048 pixelů x 2048 pixelů (při skupinových fotografiích bude 
výherní cena udělena tomu studentovi, který fotografii do soutěže zašle). Velikost fotografie 
nesmí překročit 10 MB.  
4. Každý soutěžící smí zaslat nejvýše 3 fotografie. V případě zaslání více než 3 fotografií 
jedním soutěžícím budou do soutěže zařazeny pouze první 3 fotografie.  
5. Registrací do soutěže je přidání příspěvku s relevantními hashtagy (viz výše) a popiskem 
na svůj vlastní instagramový profil nebo zaslání fotografie s komentářem do zpráv Fakulty 
mezinárodních vztahů VŠE v Praze /FMV/ na Facebooku.  
6. Soutěž začíná 17. 2. 2020 a potrvá do 26. 6. 2020.  
7. Soutěž proběhne na facebookové stránce FMV VŠE v Praze (www.facebook.com/fmvvse) 
a na fakultním Instagramu (@fmv_vse).   
8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící z důvodu porušení pravidel 
soutěže nebo při pouhém podezření z porušení pravidel soutěže; neuvedení údajů či uvedení 
nepravdivých údajů; zasláním nevhodné fotografie, fotografie, která nesplňuje stanovené 
podmínky nebo která uráží studium na FMV VŠE v Praze; duplicity nebo jiného závadného 
chování ze strany soutěžícího.  
 

Vyhodnocení soutěže  
1. Vyhodnocení soutěže proběhne po jejím skončení, kdy výherní fotografie vybrané 
vedením fakulty a studentským PR týmem FMV VŠE v Praze budou zveřejněny na 
facebookových stránkách a Instagramu FMV VŠE v Praze.  
2. Výherci budou následně kontaktováni pořadatelem soutěže.  

 

http://www.facebook.com/fmvvse

