Pravidla soutěže „O nejzajímavější muzejní kufřík“
Organizátor
1.

Národní muzeum, příspěvková organizace Ministerstva kultury, IČ: 00023272, se
sídlem Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ 115 79, (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž
s názvem „O nejzajímavější muzejní kufřík“ (dále jen „Soutěž“), zveřejněné na
internetových stránkách http://www.dvacatestoleti.eu/ a oficiální FB stránce projektu
„Dotkni se 20. století!“

2. Soutěž organizátor vyhlašuje v rámci vzdělávacího projektu „Dotkni se 20. století!“,
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.
Doba trvání Soutěže
3. Doba konání soutěže je od 1. září 2014, 0:00 hodin do 15. listopadu 2014, 24:00 hodin.
4. Organizátor si vyhrazuje právo změnit dobu trvání soutěže.

Způsob a podmínky účasti v Soutěži
5. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle
soutěžní příspěvek na e-mailovou adresu soutez.dvacatestoleti@nm.cz
6. Do soutěže se mohou přihlašovat jednotlivci i skupiny, kteří se musí do soutěže
zaregistrovat zasláním Přihlášky na soutez.dvacatestoleti@nm.cz Povinné registrační
údaje jsou jméno, příjmení, datum narození, kontaktní poštovní adresa a e-mail. Pro
soutěžní školní kolektivy je povinným registračním údajem název školy, kterou
zastupují.
7. Registrací vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je bez výhrad
dodržovat. Zároveň bere na vědomí, že jakékoliv porušení pravidel soutěže může
vyřazení soutěžícího ze soutěže.

Pravidla Soutěže a soutěžní příspěvek
8.

Tématem soutěže jsou stará cestovní zavazadla. Hlavním motivem fotografie musí být
staré zavazadlo (např. kufr, ruksak, batoh, kožená brašna, aktovka a další).

9.

Soutěž spočívá v zaslání soutěžního příspěvku na adresu soutez.dvacatestoleti@nm.cz

10. Soutěžní příspěvek se skládá z fotografie (téma viz bod 9) a příběhu. Příběhem se
rozumí stručný komentář, čím je zavazadlo zobrazené na fotografii zajímavé, komu
kdysi patřilo nebo jaký příběh se k němu váže.
11. Fotografie musí být ve formátu JPEG (.jpg). Velikost fotografie musí být v rozmezí od
800 KB do 4 MB. V odůvodněných případech je možné zaslat i fotografie, které tyto
parametry nesplňují
12. Příběh může mít maximální délku 900 znaků včetně mezer (10 řádků) a minimální
délku 500 znaků včetně mezer (5 řádků).
13. Každá fotografie a příběh musí být opatřen výstižným názvem.

Způsob určení výherce a předání výher
14. V prvním kole soutěže bude probíhat veřejné hlasování na FB stránce „Dotkni se 20.
století!“. Hlasování na Facebooku pomocí tlačítka „Like“ je pouze jedno z dílčích kritérií.
O celkovém vítězném pořadí rozhodne odborná porota, která bude složena
z realizačního týmu projektu.
15. V druhém kole bude hodnotit soutěžní příspěvky porota složená z organizačního týmu
projektu OP VK „Dotkni se 20. století!“. Kritérii pro hodnocení bude umělecká,
historická a informační hodnota pořízeného snímku. Dále technické provedení
fotografie a kvalita doprovodného příběhu (poutavost příběhu a literární úroveň textu).
16. Výsledky budou vyhlášeny nejpozději 31. listopadu 2014
17. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.
18. Rozhodnutí pořadatele, zejména prostřednictvím poroty soutěže, jsou konečná a
účastník nemá právní nárok na žádný opravný prostředek proti takovému rozhodnutí.

19. Všechny soutěžní příspěvky, splňující pravidla soutěže, budou zveřejněny ve vytvořené
virtuální výstavě na internetových stránkách projektu www.dvacatestoleti.eu a na FB
stránkách „Dotkni se 20. století!“.
20. Výherci budou Organizátorem po zveřejnění na webových stránkách kontaktováni na
e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci do Soutěže. Výhra bude předána osobně
nebo po domluvě zaslána na poštovní adresu.
Všeobecné podmínky
21. Zasláním soutěžního příspěvku soutěžící prohlašuje, že je jediným autorem fotografie i
doprovodného textu (dále jen „dílo“), že dílo je nezávislé, bez vad a jeho užitím nebude
porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis. Porušení tohoto ustanovení ze
strany soutěžícího bude mít za následek vyřazení dotyčného příspěvku ze soutěže.
22. Soutěžící zasláním příspěvku a přihlášením se do soutěže prohlašuje, že uděluje
organizátorovi bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití příspěvku dle zákona
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a to v neomezeném rozsahu, včetně
práva bez omezení upravit či jinak měnit příspěvek, jeho název nebo označení autora,
práva spojit příspěvek s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného a prezentovat
jej na veřejnosti či publikovat na internetu. Licence není nijak územně nebo časově
omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Organizátor není povinen
licenci využít. Soutěžící dává organizátorovi oprávnění poskytnout licenci v celém
rozsahu dále třetím osobám;
23. Registrací v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu
soutěže za účelem identifikace soutěžících a soutěžních příspěvků a prezentace
výsledků soutěže, a to do odvolání tohoto souhlasu.
24. Účastník soutěže souhlasí také s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména,
příjmení, název školy (pokud jej soutěžící uvedl při registraci dle bodu 6 pravidel),
podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců a autorů dalších vybraných

příspěvků ve sdělovacích prostředcích, na internetových stránkách pořadatele, na
výstavě soutěžních příspěvků, v propagačních materiálech pořadatele a v propagačních
materiálech a na internetových stránkách partnerů soutěže, partnerů výstavy
soutěžních příspěvků a mediálních partnerů soutěže.
25. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Národní muzeum,
příspěvková organizace Ministerstva kultury, IČ: 00023272, se sídlem Praha 1,
Václavské nám. 68, PSČ 115 79.
26. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho
osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže.
27. Pořadatel nenese odpovědnost za selhání doručení, telefonů, lidská selhání nebo
selhání počítačů či za chyby připojení, telefonů, telefonních linek nebo systémů,
přetížení na internetu nebo na jakékoli webové stránce, za technické nebo mechanické
vady či za jiné vady nebo chyby způsobené vybavením, programem, lidskou chybou
nebo jiným způsobem, ani za jakoukoli újmu či škodu způsobenou na počítači účastníka
nebo jakékoli jiné osoby související s účastí v soutěži nebo vzniklé v jejím důsledku.
28. Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si
vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či
odložit.
29. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. září 2014.

