Výtvarná soutěž „Navrhni design moderní toalety“
Podrobná pravidla
1. Soutěž „Navrhni design moderní toalety“ (dále jen „soutěž“) pořádá Severočeské muzeum v Liberci,
příspěvková organizace, sídlem Masarykova 11, 460 01, Liberec I, IČ 00083232 (dále jen „muzeum“),
k příležitosti výstavy „Královské posezení“.
2. Soutěž probíhá v období od 22. 5. do 28. 9. 2014.
3. Soutěž je primárně určena osobám do 18 let, ale zúčastnit se jí mohou i osoby starší.
4. Úkolem v soutěži je navrhnout autorský design ve dvou kategoriích – design WC prkénka a design
záchodové mísy. Je možné se zúčastnit v jedné kategorii nebo v obou, v každé kategorii vždy pouze jedním
soutěžním designem. (Pokud jich bude víc, budou všechny vyřazeny.)
5. Při hodnocení budou soutěžící v každé kategorii rozděleni do dvou podkategorií podle věku: mladší do
10 let včetně a starší od 11 let věku.
6. O pořadí soutěžních návrhů hlasují návštěvníci muzea pomocí hlasovacích lístků. Každý může do soutěže
vhodit pouze jeden hlasovací lístek, přičemž v každé podkategorii lze dát hlas jen jednomu soutěžícímu.
(Pokud jich bude víc, budou všechny vyřazeny.) V případě překročení výstavní kapacity prostoru budou
soutěžní návrhy vystaveny online a hlasování bude probíhat elektronickou formou.
7. Po ukončení soutěže budou v každé podkategorii vyhlášeni 3 výherci, z nichž první obdrží jako odměnu
knihu Ditmar´s Erben a zbylí dva čestnou vstupenku do muzea.
8. Výherci soutěže budou kontaktováni nejpozději 10. 10. 2014 a cena jim bude předána po domluvě
v muzeu.
9. V případě, že by nebylo možné cenu výherci předat do jednoho měsíce, tj. do 10. 11. 2014, výhra
propadá.
10. Přihlášením do soutěže vyjadřují soutěžící i hlasující souhlas s těmito pravidly a poskytují muzeu
dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jež budou v rámci soutěže získány, pro účely
organizace soutěže a následného uložení do databáze muzea. Souhlas se zpracováním osobních údajů je
možné kdykoliv písemně odvolat na e-mailové adrese iva.krupauerova@muzeumlb.cz. Soutěžící má právo
na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého
stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v
zákoně č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
11. Muzeum má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Je
oprávněno kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.muzeumlb.cz. V případě
nesouhlasu soutěžících se změnou mají tito možnost od soutěže odstoupit.
12. Tato pravidla jsou platná a účinná od 22. 5. 2014.

