Soutěž „Dobrodružství na kole“ k výstavě „KOLO 1817-2017“ – podrobná pravidla
1. Soutěž „Dobrodružství na kole“ (dále jen „soutěž“) pořádá Severočeské muzeum v Liberci,
příspěvková organizace, sídlem Masarykova 11, 460 01, Liberec I, IČ 00083232 (dále jen „muzeum“)
jako doprovodnou akci k výstavě „KOLO 1817-2017“ (od 27. 9. do 26. 11. 2017).
2. Harmonogram soutěže:
Přihlašování výtvarných děl
Návštěvnické hlasování o vítězích
Zveřejnění výsledků hlasování

od 1. 6. do 12. 7. 2017
od 15. 7. do 10. 9. 2017
18. 9. 2017

3. Soutěž je určena pro jednotlivce a dětské kolektivy (dále jen „účastníci“). Účastníci jsou rozděleni do
soutěžních kategorií podle typu soutěžního díla a podle věku následovně:
2D obrázek:
jednotlivci ve věku 3-6 let
jednotlivci ve věku 7-12 let
dětské kolektivy ve věku 3-6 let (MŠ a 1. třída ZŠ)
dětské kolektivy ve věku 7-12 let (2. – 5. třída ZŠ)
3D objekt:
jednotlivci ve věku 3-6 let
jednotlivci ve věku 7-12 let
dětské kolektivy ve věku 3-6 let (MŠ a 1. třída ZŠ)
dětské kolektivy ve věku 7-12 let (2. – 5. třída ZŠ)
4. Účastníci se do soutěže přihlásí tím, že na adresu muzea pošlou, nebo přinesou soutěžní dílo (dále jen
„dílo“) označený heslem „SOUTĚŽ KOLO“, a to nejpozději do 12. 7. 2017, kdy rozhodující je datum
doručení. Dílem se rozumí jakékoli výtvarné zpracování na téma „Dobrodružství na kole“ v podobě 2D
obrázku nebo 3D objektu.
5. Pro zařazení do soutěže musí být u díla uvedeno jméno autora nebo název dětského kolektivu, věk
autora / autorů a e-mailová adresa kontaktní osoby (např. rodiče, vyučujícího). Každý soutěžící může do
soutěže přihlásit pouze jedno dílo do každé kategorie.
6. Všechna došlá díla budou od 15. 7. 2017 pod soutěžním číslem vystavena v prostorách muzea.
O výherci v každé kategorii rozhodne hlasování návštěvníků muzea (dále jen „hlasující“).
7. Hlasování bude probíhat v období od 15. 7. do 10. 9. 2017 formou vhazování hlasovacích lístků do
připravené hlasovací schránky, kdy každý hlasující bude mít jeden platný hlasovací lístek. Pokud
hlasující vhodí do schránky více než jeden hlasovací lístek, budou všechny jeho hlasy vyřazeny.
Hlasovací lístek musí obsahovat pro identifikaci jeho jedinečnosti vyplněnou e-mailovou adresu
hlasujícího. Z hlasujících bude 11. 9. 2017 vylosován jeden, který získá celoroční volnou vstupenku do
muzea (s platností do ledna 2018 a následně ještě jeden kalendářní rok od znovuotevření muzea po
rekonstrukci). O získání vstupenky bude vylosovaný hlasující informován nejpozději do 18. 9. 2017 na
vyplněný e-mail.
8. V každé soutěžní kategorii vyhrává vždy jen jeden účastník (dále jen „vítěz“), a to ten, jehož dílo
získalo v hlasování nejvíce hlasů. Vítězové budou muzeem vyrozuměni o výhře prostřednictvím e-mailu
na kontaktní osobu do 18. 9. 2017. V kategorii dětských kolektivů je cenou pro vítěze lektorský program
dle vlastního výběru zdarma pro celý zmíněný kolektiv (dále jen „program pro školy“). V kategorii
jednotlivců získá vítěz program pro školy a k tomu volnou rodinnou vstupenku do muzea (s platností do
ledna 2018 a následně ještě jeden kalendářní rok od znovuotevření muzea po rekonstrukci).

9. Program pro školy si vítěz vybírá z aktuální nabídky lektorských programů muzea. Program musí
proběhnout v termínu od 19. 9. 2017 do 31. 1. 2018 a je nutné si jej rezervovat s dostatečným předstihem
na e-mailu alena.cerna@muzeumlb.cz nebo tel: 770 130 903.
10. V případě, že se vítěz pořadateli soutěže / muzeu o výhru nepřihlásí nebo pokud již budou všechny
termíny programů pro školy zaplněné, nárok na výhru bez náhrady zaniká.
11. Odevzdáním díla do soutěže zákonný zástupce účastníka (v kategoriích jednotlivců), nebo zástupce
dětského kolektivu (v kategoriích dětských kolektivů) potvrzuje, že se jedná o autorské dílo účastníka,
resp. účastník je vykonavatelem všech autorských práv k dílu a jeho užití v soutěži není v rozporu
s autorskými právy a/nebo právy třetích osob.
12. Muzeum je oprávněno vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, účastníky, kteří porušili tato
pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u nichž má muzeum důvodné podezření na porušení
těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníky, kteří během soutěže
jednali v rozporu s dobrými mravy, oprávněnými zájmy třetích osob či takové účastníky, kteří poskytli do
soutěže dílo, ke kterému nemají veškerá autorská práva nebo u něhož vyvstane důvodná pochybnost, že k
němu vykonávají veškerá autorská práva.
13. Muzeum neodpovídá za obsah zveřejněných soutěžních příspěvků, zejména za porušení autorských
práv. Účastníci odpovídají vůči třetím osobám za porušení práv ve vztahu k dílům, tj. zejména mají
povinnost uspokojit případné nároky třetích osob uplatňované zejména v souvislosti s porušením
ustanovení právních předpisů upravujících autorská a osobnostní práva. Účastníci jsou povinni nahradit
muzeu jakoukoli újmu, která by mu v souvislosti s porušením těchto pravidel a/nebo obecně závazných
právních předpisů vztahujících se k soutěži mohla vzniknout. V případě jakéhokoli porušení těchto
pravidel či obecně závazných právních předpisů dále účastníkům zaniká právo na příslušnou výhru.
14. Díla nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, zájmy muzea a nesmí
porušovat ustavení právních předpisů, zejména nesmí mít diskriminační charakter, nesmí být obchodním
sdělením a nesmí ohrožovat fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
15. Muzeum odevzdaná díla po ukončení soutěže zpět autorům nezasílá, nicméně je možné si je po
předchozí dohodě v muzeu osobně vyzvednout. Pokud si účastník dílo nevyzvedne do 31. 3. 2018,
souhlasí s tím, že muzeum ho může dále používat ke své prezentaci nebo jej vyřadit dle vlastního uvážení
bez dalšího upozornění.
16. Přihlášením do soutěže vyjadřují soutěžící 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 alena.cerna@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.
17. 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.
18. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 6. 2017.

