PROPOZICE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„VRATIMOV MÝMA OČIMA“
Město Vratimov vyhlašuje prostřednictvím Domu dětí a mládeže Vratimov, příspěvková
organizace výtvarnou soutěž s názvem „Vratimov mýma očima“.

Pravidla soutěže
I. Účastníci
Děti a mládež z Vratimova v těchto kategoriích:
1. kategorie – žáci mateřské školy
2. kategorie – žáci 1. stupně základních škol
3. kategorie – žáci 2. stupně základních škol
4. kategorie – žáci střední školy
II. téma (motto)
„VRATIMOV MÝMA OČIMA“
III. Soutěžní práce
1. Každá práce musí mít originální název, který nebude totožný s mottem.
2. Forma soutěžních prací: Každý účastník si sám zvolí výtvarnou techniku a zvolí si mezi
formátem A3 a A4.
3. Soutěžní práce musí být odevzdány v recepci DDM Vratimov. Soutěžní práce musí být
pojmenována tímto způsobem: Jméno a příjmení autora, název práce, soutěžní kategorie, věk
a kontakt.
4. Termín odevzdání soutěžních prací je do čtvrtku 30. dubna 2020 včetně. Po tomto datu
nebudou práce přijímány.
5. Slavností vyhodnocení soutěžních prací proběhne 1. června 2020 v rámci akce „Dětský den“
v 15:30 hod v prostranství před Kulturním střediskem Vratimov.

IV. Požadované údaje
1. Všichni soutěžící musí společně s vlastním příspěvkem zaslat vyplněnou přihlášku
do soutěže.
2. Organizátor se zavazuje, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty
třetím osobám.
3. Účastníci přihlášením do soutěže souhlasí se zveřejněním své práce na výstavě
v KS Vratimov a případným umístěním své soutěžní práce do kalendáře pro rok 2021,
který vydává město Vratimov.

V. Autorská práva
Odesláním práce autor čestně prohlašuje, že přihlašovaná práce je výhradně jeho vlastním
dílem a dosud nebyla nikde publikována. Autor zároveň vyjadřuje svůj souhlas s případným
zveřejněním své práce v prostředcích vyhlašovatele a organizátorů soutěže bez nároku
na honorář.
Zasláním výtvarného díla poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat soutěžní
práci všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci soutěže a její propagace, ale i
pro účely propagace organizátora a vyhlašovatele či propagace jím poskytovaných služeb. Tato
licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům
užití ze strany organizátora a vyhlašovatele. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.
Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních prací jakoukoli odpovědnost za jejich obsah.
VI. Hodnocení a odměny
Soutěžní práce bude hodnotit komise sestavená městem Vratimov. V každé kategorii budou
uděleny tři místa. Všechny práce budou vystaveny v galerii Kulturního střediska Vratimov.
Popřípadě v dalších médiích.
VII. Závěrečné ustanovení
1. Organizátor a vyhlašovatel soutěže si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže
pozměnit pravidla nebo soutěž zrušit bez udání důvodu.
2. Účastí ve výtvarné soutěži (zasláním soutěžní práce a osobních údajů) vyjadřuje účastník
souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas, podle zákona
č.110/2019 Sb., O zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním
osobních údajů jím uvedených v přihlášce. Údaje budou zpracovány za účelem administrace
soutěže. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou
k prokázání průběhu konání výtvarné soutěže a prokázání poskytnutí autorských práv
k účastníkem zaslané soutěžní práci (nejdéle však 10 let od ukončení soutěže) nebo
do odvolání tohoto souhlasu. Účastník fotosoutěže souhlasí se zveřejněním svého jména,
příjmení a obce, v níž má veden trvalý pobyt, a to ve sdělovacích prostředcích a na
internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
2. Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat.
3. Účast v soutěži předpokládá plný souhlas s předloženými pravidly.

Ve Vratimově 03. 02. 2020

Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov

