Podmínky výtvarné soutěže ke Dni Evropy
na téma „Evropské pověsti“

























Výtvarnou soutěž (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Informační středisko Europe Direct
Hradec Králové ve spolupráci s Eurocentrem Hradec Králové, dále označen jako
„vyhlašovatel“.
Soutěž probíhá v termínu od 5. 5. do 5. 6. 2020.
Termín uzávěrky přijímání prací je 5. 6. 2020.
U prací zasílaných poštou rozhoduje poštovní razítko uvedené na obálce, a to
nejpozději 5. 6. 2020.
Cílem soutěže je vytvořit prostřednictvím libovolné výtvarné techniky dílo na téma
evropských pověstí.
Soutěžit lze v jedné ze třech věkových kategorií:
1. Kategorie – Děti předškolního věku do 6 let
2. Kategorie – Děti prvního stupně do 10 let
3. Kategorie – Děti druhého stupně do 15 let.
Do soutěže se přijímají díla zaslaná na adresu Informačního střediska Europe Direct
Hradec Králové, Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a, 500 02 HRADEC
KRÁLOVÉ, případně oskenovaná a zaslaná prostřednictvím emailu na adresu:
ed@knihovnahk.cz, nebo prostřednictvím internetového uložiště (např.
www.uschovna.cz, a další).
Podmínkou pro zařazení do soutěže je uvedení pravdivých osobních údajů autora
díla (jméno, příjmení, věk, kontaktní adresa, e-mailový kontakt).
Soutěže se mohou zúčastnit děti a žáci ve věku do 15 let včetně s trvalým bydlištěm
v České republice (dále jen „soutěžící“).
Jeden soutěžící smí do soutěže zaslat pouze jedno dílo.
Soutěžící musí být autorem díla.
Soutěžící je povinen získat souhlas svého zákonného zástupce s účastí v této soutěži
za podmínek uvedených v těchto podmínkách. Zapojením se do soutěže soutěžící a
jeho zákonný zástupce prohlašují, že souhlas zákonného zástupce s účastí v soutěži
byl ze strany zákonného zástupce udělen.
Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslané dílo do soutěže z důvodů nesplnění
soutěžních podmínek.
O vítězích soutěže rozhodne odborná porota složená z profesionálních výtvarníků.
V každé kategorii budou vybráni tři výherci, kteří obdrží dárkové poukazy na nákup
výtvarných potřeb a věcné ceny.
Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.europedirect.cz
a www.eurocentra.cz.
Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce dává svou účastí v soutěži souhlas
s bezplatným užitím jím poskytnutého díla v souladu s těmito pravidly, zejména
k prezentaci této soutěže, vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních
partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení
území, času a množství.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Informačního střediska Europe Direct Hradec
Králové, Eurocentra Hradec Králové a jejich rodinní příslušníci.
Na výhru ve výtvarné soutěži není právní nárok.









Organizátor si v odůvodněných případech vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit,
změnit nebo zrušit.
Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, registrací v soutěži uděluje svůj souhlas ke
zpracování svých následujících osobních údajů, poskytnutých v rozsahu této soutěže
pořadateli soutěže: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailový kontakt a zachycení
obrazové podoby své osoby, a to za účelem organizace (vč. vyhodnocení) a
propagace soutěže.
Správcem osobních údajů je Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a,
Hradec Králové, 500 02.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně
osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce rovněž bere na vědomí a souhlasí s poučením
o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, dále o právu souhlas odvolat a to i bez
udání důvodu, o právu přístupu k výše uvedeným údajům a právu na jejich opravu, a
také o právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu
s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem,
nebo pokud byl souhlas odvolán. Uvedená práva je možné uplatnit doručením
žádosti na adresu ed@knihovnahk.cz. Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce bere na
vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl
tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

