
Pravidla	soutěže	„Philips	Sonicare	Shine	On“	
	
Preambule	

Společnost	Philips	Česká	republika	s.r.o.	s	Asociací	dentálních	hygienistek	České	republiky	z.s.	
vytvořili	Philips	Sonicare	Shine	On	soutěž	(dále	jen	„soutěž“)	na	podporu	sdílení	zkušeností	
mezi	 členkami	 ADH	 ČR	 a	 jako	 motivaci	 pro	 vstup	 dentálních	 hygienistek	 a	 studentů/tek	
dentální	hygieny	do	Asociace.	Účelem	tohoto	dokumentu	je	úprava	pravidel	této	soutěže.	

Organizátor:	 Asociace	 dentálních	 hygienistek	 České	 republiky	 z.s.,	 se	 sídlem:	 Šimáčkova	
1450/9,	 Holešovice,	 170	 00	 Praha	 7,	 IČO:	 708	 47	924,	 spolek	 zapsaný	 ve	
spolkovém	rejstříku	u	Městského	soudu	v	Praze,	v	oddílu	L,	vložka	10964	(dále	
jen	„ADH	ČR“,	„Asociace“	či	„Organizátor“)	

Partner:	 Philips	Česká	republika	s.r.o.,	se	sídlem:	Rohanské	nábřeží	678/23,	Karlín,	186	
00	 Praha	 8,	 IČO:	 639	 85	306,	 obchodní	 společnost	 zapsaná	 v	obchodním	
rejstříku	 u	 Městského	 soudu	 v	Praze,	 v	oddílu	 C,	 vložka	 38206	 (dále	 jen	
„Philips“)	

Podmínky	účasti:	 Účastníkem	soutěže	může	být	pouze	člen(ka)	ADH	ČR	s	výjimkou	členů	
(členek)	 působících	 v	orgánech	 ADH	 ČR,	 nebo	 dentální	 hygienistka	
(hygienista)	 či	 student(ka)	 dentální	 hygieny	 v	České	 republice,	 kteří	
nejsou	 členy	 ADH	 ČR,	 kteří	 v	níže	 uvedené	 lhůtě	 budou	
prostřednictvím	 řádně	 vyplněného	 webového	 formuláře	 zaslaného	
Asociaci	 sdílet	 svou	 zkušenost	 v	jedné	 z	dále	 uvedených	 oblastí	 (dále	
jen	 „účastník	 soutěže“).	 Webový	 formulář	 je	 umístěn	 na	 webových	
stránkách	 www.asociacedh.cz	 a	 je	 přístupný	 pomocí	 linku,	 který	
rozeslání	hromadného	mailu	 členům,	 rozeslání	průvodního	dopisu	do	
škol	 pro	 DH	 a	 informační	 kanály	 společnosti	 Philips	 Česká	 republika,	
s.r.o.,	dále	je	možné	si	link	vyžádat	na	emailu	info@asociacedh.cz.		

Mechanismus	soutěže	

Soutěž	 spočívá	 ve	 sdílení	 vlastních	 zkušeností	 z	praxe,	 přičemž	 vítězem	 se	 stává	 autor	
s	nejzajímavější	zkušeností.	Témata	těchto	zkušeností	mohou	být	z	následujících	oblastí:		

1. Motivace	pacienta	

2. Ošetření	pacienta	

3. Komunikace	v	týmu	

4. Komunikace	s	pacientem	

5. Spolupráce	s	týmem	

6. Pomocné	materiály	dentální	hygienistky	(tištěné,	nástroje...)	

7. Finanční	ohodnocení	práce	DH	v	dentálním	týmu	

8. Krizové	situace	

9. Zajímavé	postupy	ošetření	



Do	 soutěže	 mohou	 být	 zahrnuty	 pouze	 zkušenosti	 zaslané	 prostřednictvím	 webového	
formuláře	 Asociaci	 v	době	 od	 10.4.2017	 do	 18.3.2018	 (včetně).	 K	formulářům	 obdrženým	
později	se	nepřihlíží.	

Soutěž	bude	probíhat	ve	2	kolech:		

1. KOLO:	zasílání	zkušeností	prostřednictvím	webového	formuláře	umístěného	na	webu	
www.asociacedh.cz,	 který	 je	 přístupný	 přes	 link	 zaslaný	 v	oznamovacím	 emailu	
(postup	 pro	 získání	 příslušného	 linku	 viz	 výše	 sekce	 „Podmínky	 účasti“).	 Čím	
zajímavější	 obsah	 bude	 účastníkem	 soutěže	 sdílen,	 tím	 větší	 pravděpodobnost	
postupu	 do	 2.	 kola	 (praktické	 užití	 v	ordinaci,	 fotografie,	 video,	 .ppt	 (PowerPoint)	
prezentace).	 	 V	rámci	 prvního	 kola	 bude	 vybráno	 6	 účastníků	 soutěže	 -	
autorek/autorů	nejzajímavějších	zkušeností,	kteří	postoupí	do	2.	kola	soutěže.	Výběr	
provede	odborná	komise	ADH	ČR	složená	z	následujících	členů	ADH	ČR:	Michal	Kalita,	
prezident	 ADH	 ČR,	 Pavla	 Pilneyová,	 člen	 prezidia	 ADH	 ČR,	 a	 Lenka	 Velebilová,	
revizorka	 ADH	 ČR.	 Výsledky	 druhého	 kola	 budou	 vyvěšeny	 na	 webu	
www.asocoacedh.cz	a	budou	též	zaslány	účastníkům	soutěže	emailem.	

2. KOLO:	na	odborné	konferenci	ADH	ČR	v	Praze,	která	se	uskuteční	v	pátek	6.	4.	2018	
(dále	jen	„konference“),	budou	vybraní	účastníci	soutěže	prezentovat	svou	zkušenost	
v	rámci	 neformální	 diskuse.	 Pokud	 je	 postupujícím	 účastník	 soutěže,	 který	 není	
členem/členkou	ADH	ČR,	bude	mít	na	konferenci	vstup	zdarma.	Účastníci	workshopu	
na	konferenci	budou	hlasovat	i	nejzajímavější	zkušenosti	z	prezentovaných	případů	a	
vyberou	 tři	 nezajímavější	 případy,	 prostřednictvím	 vhazování	 hlasů	 pro	 3	 nejlepší	
účastníky.	 Jejich	 autorky/autoři	 budou	 v	pořadí	 dle	 počtu	 nejvíce	 získaných	 hlasů	
oceněni	během	společenského	večera.	

		
Ceny	do	soutěže:	(věnuje	společnost	Philips)	

1. místo:	epilátor	Philips	Lumea	Prestige	(cena	v	hodnotě	13	999	Kč	vč.	DPH) 
2. místo:	čistící	kartáček	na	obličej	Philips	VisaPure	Advanced	(cena	v	hodnotě	5	499	Kč	

vč.	DPH)		

3. místo:	kulma	na	vlasy	Philips	ProCare	AutoCurl	(cena	v	hodnotě	2	999	Kč	vč.	DPH)		
	

Souhlas	s	pravidly	a	se	zpracováním	osobních	údajů:	

Vyplněním	 a	 odesláním	 webového	 formuláře	 účastník	 soutěže	 vyjadřuje	 v	 souladu	 se	
zákonem	č.		101/2000	Sb.,	o	ochraně	osobních	údajů,	ve	znění	pozdějších	předpisů	(dále	jen	
„zákon	 o	 ochraně	 osobních	 údajů“),	 svůj	 souhlas	 se	 zpracováním	 svých	 osobních	 údajů	
vyplněných	do	předmětného	formuláře	(dále	jen	„osobní	údaje“)	Organizátorem	soutěže	za	
účelem	vyhodnocení	soutěže,	a	to	po	dobu	6	měsíců	od	udělení	tohoto	souhlasu.	Účastník	
soutěže	potvrzuje,	že	poskytnuté	osobní	údaje	jsou	přesné,	že	byl	poučen	o	tom,	že	se	jedná	
o	dobrovolné	poskytnutí	osobních	údajů,	a	 zavazuje	 se	 své	osobní	údaje	uvádět	 správně	a	
pravdivě,	 jakož	 i	 informovat	 Organizátora	 bez	 zbytečného	 odkladu	 o	 změně	 ve	 svých	
osobních	údajích.	Má	právo	na	přístup	ke	svým	osobním	údajům,	právo	tyto	opravovat,	jakož	
i	 další	 práva	 dle	 §	 11	 a	 21	 zákona	 o	 ochraně	 osobních	 údajů.	 Souhlas	 se	 zpracováním	
osobních	údajů	je	účastník	soutěže	také	oprávněn	kdykoli	odvolat,	a	to	emailem	zaslaným	na	



adresu	 info@asociacedh.cz.	 Účastník	 soutěže	 potvrzuje,	 že	 se	 seznámil	 s	úplnými	 pravidly	
soutěže.	

	

Další	podmínky	soutěže:	 	

Obsah	 vložený	účastníkem	 soutěže	do	webového	 formuláře	nesmí	 být	 v	rozporu	 s	právními	
předpisy	a/nebo	dobrými	mravy.	

Organizátor	 má	 právo	 vyloučit	 kteréhokoli	 z	účastníků	 soutěže	 v	 případě,	 že	 by	 takový	
účastník	 soutěže	 porušoval	 pravidla,	 jednal	 v	 rozporu	 s	 dobrými	 mravy,	 a	 to	 bez	 náhrady	
nákladů	či	škod,	které	by	vyloučením	mohly	účastníkovi	soutěže	vzniknout.		

Organizátor	 si	 vyhrazuje	 právo	 kdykoli	 změnit	 nebo	 upravit	 tato	 pravidla	 soutěže,	 a	 to	 ze	
závažných	 důvodů.	 Organizátor	 si	 vyhrazuje	 právo	 soutěž	 z	 vážných	 důvodů	 přerušit	 nebo	
úplně	ukončit.	 Informaci	o	takové	změně	nebo	úpravách	pravidel	soutěže,	resp.	o	přerušení	
nebo	 úplném	 ukončení	 soutěže,	 zpřístupní	 Organizátor	 na	 www.asociacedh.cz,	 případně	
informuje	účastníky	soutěže	jiným	vhodným	způsobem.	

	


