Soutěž „Herní plán“ k festivalu „HOPEcon 2018“ – podrobná pravidla
1. Soutěž „Herní plán“ (dále jen „soutěž“) pořádá Severočeské muzeum v Liberci, p. o., sídlem
Masarykova 11, 460 01, Liberec I, IČ 00083232 (dále jen „muzeum“) ve spolupráci s HOPE Studiem,
s.r.o., sídlem Osiková 164, Liberec 15, 460 15 (dále jen „organizátoři“) jako doprovodnou akci k festivalu
„HOPEcon 2018“ (od 7. 11. do 11. 11. 2018).
2. Harmonogram soutěže:
Přihlašování výtvarných děl
Zveřejnění výsledků soutěže

od 7. 11. do 11. 11. 2018
do 16. 11. 2018

3. Soutěž je určena pro jednotlivce i kolektiv bez věkového omezení (dále jen „účastníci“).
4. Účastníci se do soutěže přihlásí tím, že v době konání festivalu přímo v areálu festivalu vyrobí, nebo
přinesou již vyrobený, svůj vlastní návrh herního plánu pro deskovou hru. Tento herní plán odevzdají
zástupcům muzea. Vlastním návrhem herního plánu se rozumí výrobek, který nese prvky originality
a zároveň je podkladem pro deskovou hru se všeobecně známými, či originálními pravidly a splňuje
náležitosti herního plánu. Tento výrobek nepřekračuje velikost formátu A3. Pro účast v soutěži
je rozhodující datum a čas odevzdání 11. 11. 2018 do 15:00 hodin.
5. Pro zařazení do soutěže musí být u díla na zadní straně uvedeno jméno autora/autorů, věk autora/autorů
a e-mailová adresa kontaktní osoby (u nezletilého také adresa zákonného zástupce dítěte) nebo kontaktní
telefonní číslo. Každý účastník může do soutěže přihlásit pouze jeden herní plán.
6. Všechna odevzdaná díla budou do 11. 11. 2018 shromážděna v prostorách festivalu a následně z nich
budou odbornou porotou složenou z organizátorů festivalu vybrány vítězné návrhy, kterým bude uděleno
1., 2. a 3. místo v soutěži (dále jen „vítězové“).
7. Vítězové budou vyrozuměni o výhře prostřednictvím e-mailu či telefonu na kontaktní osobu do 16. 11.
2018. Cenou pro vítěze je desková, či karetní hra, (kolektivní dílo má nárok na jednu společnou výhru).
Forma předání výhry bude domluvena prostřednictvím e-mailu či telefonu na kontaktní osobu.
8. V případě, že se vítěz pořadateli soutěže po obdržení kontaktního e-mailu či telefonátu o výhru
nepřihlásí a nevyzvedne si ji do 30. 11. 2018, nárok na výhru bez náhrady zaniká.
9. Odevzdáním díla do soutěže účastník 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.
10. Organizátoři jsou oprávněni vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, účastníky, kteří
porušili tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u nichž mají organizátoři 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 nevykonávají veškerá autorská práva.
11. Organizátoři neodpovídají za obsah přijatých 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
organizátorům jakoukoli újmu, která by jim 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.
12. Díla nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, zájmy organizátorů
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.
13. Organizátoři odevzdaná díla po ukončení soutěže zpět autorům nezasílají, nicméně je možné
si je po předchozí dohodě osobně vyzvednout v budově muzea. Pokud si účastník dílo nevyzvedne
do 31. 12. 2018, souhlasí s tím, že organizátoři jej mohou dále používat ke své prezentaci nebo jej vyřadit
dle vlastního uvážení bez dalšího upozornění.
14. Přihlášením do soutěže účastníci poskytují organizátorům dobrovolně souhlas se zpracováním svých
osobních údajů, jež budou v rámci soutěže získány, pro účely organizace soutěže. Kontaktní e-mail může
být následně zařazen do databáze muzea za účelem zasílání informací o akcích pořádaných muzeem,
pokud k tomuto účastník udělí souhlas. Organizátoři jsou správcem osobních údajů poskytnutých
soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovávají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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 nebo dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.
15. Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu pro
naplnění účelu uvedeného v odst. 14 těchto pravidel a oprávněným zájmem pořadatele je identifikace
soutěžícího a komunikace se soutěžícím. Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených
v GDPR mimo jiné následující práva: a. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje
zpracovávány, b. požadovat po pořadateli informace o zpracování jeho osobních údajů, zejména o tom,
kdo a za jakých podmínek má k osobním údajům přístup, jak jsou osobní údaje zabezpečeny proti
zneužití, c. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich
zpracování, d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, e. požádat organizátory o vymazání
osobních údajů.
16. Organizátoři mají právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.
Jsou oprávněni kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny přímo v prostorách areálu
festivalu. V případě nesouhlasu soutěžících se změnou mají tito možnost od soutěže odstoupit.
17. Přihlášením do soutěže vyjadřují soutěžící souhlas s těmito pravidly.
18. Tato pravidla jsou platná a účinná od 7. 11. 2018.

