Pravidla ankety DÍTĚ ČESKA
Pořadatel. Anketu vyhlašuje a pořádá společnost Český výbor pro UNICEF, Rytířská 539/31, 110 00
Praha 1, IČO 15888177 (dále jen „UNICEF“) na podporu prosazování práva dítěte dle Úmluvy o právech
dítěte. Cílem projektu je podpořit mladou generaci, dát prostor dětem a mladým lidem, pozitivně
využít jejich energii, komunikovat inspirativní příklady, ukázat, jaká je nová generace v Česku.
Dítě Česka. UNICEF hledá do ankety výjimečné, talentované, odhodlané a aktivní děti a mladé lidi se
zájmem o své okolí, kteří dělají něco přínosného pro druhé a inspirují své vrstevníky. Musí se jednat o
dlouhodobou aktivitu (nikoliv jen jednorázový mimořádný čin) s konkrétními výsledky. Kritéria
hodnocení činnosti budou (i) prokázaná činnost ve prospěch potřebných, životního prostředí,
společenských hodnot, inovací pro budoucnost (může jít o zcela malé, lokální aktivity nebo velké činy
pro celý svět), (ii) nadání, talent, školní výsledky (iii) schopnost motivovat a inspirovat vrstevníky, být
příkladem, pozitivně vést druhé, (iv) potenciál do budoucnosti a (v) mezinárodní potenciál. Z ankety
vzejdou dva vítězové, jedna dívka a jeden chlapec.
Ceny. Cenou pro vítěze určeného porotou bude setkání a interakce s porotci, prostor na webu a
profilech UNICEF pro publikaci názorů a postřehů formou blogu po dobu jednoho roku, vystoupení
účastníka na TEDxUniYouth Prague dne 20. 11. 2021, propojení v rámci mezinárodní sítě UNICEF,
publicita v partnerských médiích. Obsah a rozsah příspěvků na webu i TedxUniYouth Prague podléhá
schválení ze strany UNICEF. Vítězové obdrží rovněž diplom a společnou fotografii.
Nominující. Nominace do ankety mohou zasílat fyzické i právnické osoby, jakož i státní či obecní
příspěvkové organizace, neziskové a obdobné organizace. Nominující odpovídá za správnost všech
údajů v nominaci uvedených.
Účastníci. Nominovány mohou být děti do 17 let (v okamžiku vyhlášení výsledků dne 20. 11. 2021 dítě
nedosáhne věku 18 let), s českým občanstvím anebo trvalým pobytem na území České republiky.
Účastník, který má zájem se projektu zúčastnit, je povinen vyplnit a zaslat UNICEF v termínu vyplněnou
přihlášku, podepsanou samotným účastníkem a alespoň jedním zákonným zástupcem.
Porota. O udělení cen rozhoduje odborná porota, o jejímž složení rozhoduje UNICEF. Porota si může
vyžádat doplňující informace pro posouzení návrhů. Porota se neschází osobně, hlasování probíhá
elektronickými prostředky komunikace na dálku. O výsledcích hlasování pořizuje záznam UNICEF.
Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí. Rozhodnutí poroty není přezkoumatelné a je založeno
na subjektivním hodnocení jejích členů.
Porotce je po seznámení s přihláškami povinen ohlásit případný střet zájmů. Hlas porotce, který ohlásí
střet zájmů, se u účastníka, jehož se střet zájmů týká, nahrazuje průměrnou hodnotou vypočtenou
z bodového hodnocení ostatních porotců.
Každý porotce přidělí každému z jednotlivých finalistů na základě shora uvedených hodnotících kritérií
1 až 10 bodů. Body udělené každému dítěti od všech porotců se sčítají.
Výběr finalistů. UNICEF vybere z přihlášených účastníků 20 finalistů, a to 10 dívek a 10 chlapců. Každý
z porotců dále bude mít možnost z přihlášených účastníků vybrat nad rámec finalistů jednoho chlapce
a jednu dívku, kterým udělí tzv. divokou kartu do finále.
Povinnosti finalistů. Součástí účasti v anketě bude pořizování fotografií a videí, na nichž bude zachycen
účastník, a to jak ze strany pracovníka UNICEF (např. rozhovor před a po skončení ankety), tak ze strany

samotného účastníka projektu či médií. Účastníci udělují souhlas s pořizováním takových záznamů a
jejich dalším použitím pro účely prezentace ankety a UNICEF v plném rozsahu, včetně jejich zveřejnění.
Výběr vítěze. Profily finalistů budou zveřejněny na webu UNICEF. O vítězi ankety rozhodne porota
hlasováním dle shora uvedeného bodového systému. Vítězem se stanou chlapec s nejvyšším počtem
bodů přidělených mu všemi porotci, a dívka s nejvyšším počtem bodů přidělených jí všemi porotci.
V případě rovnosti bodů více finalistů na první pozici bude bodování pro tyto finalisty opakováno,
dokud nevzejde vítěz.
Lhůty. Anketa bude vyhlášena a příjem nominací a přihlášek bude zahájen od 30. června 2021. Lhůta
k podání nominací a přihlášek je do 30. září 2021. Podepsanou přihlášku je nutné zaslat buď
oscanovanou elektronicky na diteceska@unicef.cz nebo vytištěnou písemně na adresu Český výbor pro
UNICEF, Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1. Obálku nebo předmět emailu je nutno označit heslem „Dítě
Česka“. Dvacet finalistů vybere UNICEF do 20. 10. 2021 a jejich jména sdělí porotě, v téže lhůtě získají
porotci přístup k informacím o všech přihlášených účastnících. Porotci udělí divoké karty do 31. 10.
2021. Bodové hodnocení poroty bude uzavřeno do 14. 11. 2021. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni
a ceny předány dne 20. 11. 2021 ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy.
Výhrady UNICEF. UNICEF neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v anketě a
s využitím cen. Zejména UNICEF neodpovídá za dostupnost webu UNICEF ani za realizaci události
TEDxUniYouth Prague.
UNICEF je oprávněn kdykoliv změnit pravidla ankety včetně doby trvání ankety. Nové znění pravidel je
účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách UNICEF. Pořadatel je rovněž oprávněn
anketu kdykoliv ukončit, přičemž účastníci nemají v důsledku ukončení ankety nárok na jakoukoliv
kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění ze strany UNICEF.
UNICEF si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v anketě a v případě
sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce s anketou spojené, včetně práva
vyloučit kteréhokoliv z účastníků v případě, že by takový účastník porušil pravidla, obecně závazné
předpisy či dobré mravy.
Příspěvky účastníků nesmí být svým obsahem v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a zájmy
UNICEF. Účastník odpovídá vůči třetím osobám za porušení práv ve vztahu ke svým příspěvkům, tj.
zejména má povinnost uspokojit případné nároky třetích osob uplatňované zejména v souvislosti s
porušením ustanovení právních předpisů upravujících autorská a osobnostní práva. Účastníci jsou
povinni nahradit UNICEF jakoukoli újmu, která by UNICEF v souvislosti s porušením těchto pravidel
a/nebo obecně závazných právních předpisů vztahujících se k anketě mohla vzniknout.
Na cenu ani její udělení neexistuje právní nárok, hodnotu ceny nelze vyplatit v hotovosti ani jiným
náhradním plněním, vymáhání ceny je vyloučeno.
Licence. Pro případ, že součástí přihlášky do ankety, jejích podkladů anebo činnosti účastníka v rámci
účasti v anketě je nebo bude autorské dílo, uděluje tímto účastník neodvolatelně UNICEF podle § 23582383 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výhradní, územně,
časově a co do množství a účelu užití neomezenou a neodvolatelnou licenci k užití autorského díla ke
všem způsobům užití známým k okamžiku udělení licence (včetně rozmnožování, zveřejnění a pod.), a
to pro nekomerční účely. UNICEF je oprávněn k licenci udělit podlicenci či licenci postoupit na třetí
osobu i bez souhlasu autora. Účastník souhlasí, že je UNICEF oprávněn, nikoliv však povinen, tuto
licencí využít, a dále že je UNICEF oprávněn autorské dílo upravovat či jinak měnit, zařazovat do děl
souborných a databází, a spojovat s jinými díly.

Ochrana osobních údajů. Informace k ochraně osobních údajů účastníků, jejich zákonných zástupců a
nominujících osob jsou zveřejněny na webu UNICEF [zde].
Tato pravidla se zveřejňují na webu UNICEF a účinnosti nabývají dnem vyhlášení ankety.

