
Podmínky a pravidla soutěže STARÉ STROMY A JEJICH OBYVATELÉ 

1. Pořadatel 
Arnika – Centrum pro podporu občanů, Dělnická 13, 170 00 Praha, IČO 709 742 61 
 

2. Téma soutěže 

„Staré stromy a jejich obyvatelé“ 

3. Pro koho je soutěž určena 
Soutěž je určena dětem do 15 let a bude rozdělena do 3 kategorií.  
I.kategorie: předškoláci – 1.třída, II.kategorie: 2.-5. třída, III.kategorie: 6.-9.třída 
 
Speciální kategorie (bez určení věku): kolektivní výtvarné dílo, kombinované dílo (výtvarné 
a literární). 
 

4. Doba trvání soutěže 
20.10. 2020 – 30.5. 2021 
 

5. Podmínky účasti v soutěži 
 

- Dílo musí být předáno nebo zasláno ve stanoveném termínu a musí být označeno: jméno a 
příjmení autora, třída a e-mailová adresa (pro kontaktování v případě výhry). Neoznačená díla 
nebudou zařazena do soutěže.  
- Soutěžícím se může stát každý jednotlivec, který vystupuje za svou třídu v daných kategoriích.  
- Dílo bude vyzvednuto dle domluvy. Poslední den k odevzdání či zaslání díla je 30. května 2021. 
Literární příspěvky lze posílat na e-mail vendula.smoldasova@arnika.org, ve formátu .doc, .pdf. 

 
 

 Výtvarná soutěž: 
- Velikost výtvarného díla – min. A4 
- Technika zpracování výtvarného díla je libovolná.  
- Každý účastník může do soutěže přihlásit max. jedno dílo. 
- Dílo bude vyzvednuto dle domluvy.  
- Lze vytvořit kolektivní výtvarné dílo, které bude soutěžit ve speciální kategorii. 
- Lze vytvořit dílo kombinované – literárně výtvarné, které bude ohodnoceno ve 

speciální kategorii. 
 

Literární soutěž:   
- Literární příspěvky musí být psané česky a doručeny e-mailem na adresu 

vendula.smoldasova@arnika.org. ve formátu .doc, .pdf. 
- Lze vytvořit dílo kombinované – literárně výtvarné, které bude ohodnoceno ve 

speciální kategorii. 
 

1. Próza 
- rozsah: min. 1 normostrana A4, max. 10 normostran A4 

-  
2. Poezie 



- rozsah: min. 16 veršů (podmínka neplatí při kombinaci výtvarné ilustrace k 
básni) 
 

 
6. Průběh soutěže 

- Soutěž bude zahájena 20.10.2020, ukončena 30.5.2021. 
- Hodnocení soutěžních děl proběhne na základě posouzení poroty. 
- Vyhodnocení proběhne interně. 
- Výherci jednotlivých kategorií obdrží ceny. 

 
7. Výhry v soutěži 

V každé kategorii budou oceněna tři výtvarná a literární díla. V případě kolektivního díla nebo 
kombinování výtvarné a literární kategorie bude oceněno pouze první místo. 
 

8. Vyhlášení výherců 
Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.poodrizije.cz a obeznámeni 
elektronickou poštou (e-mailem) nejdéle do 5 dní od určení výherců porotou.  
 
 

9. Prohlášení soutěžícího a jeho zákonného zástupce 
 

 Účastník soutěže a jeho zákonný zástupce odesláním soutěžního díla prohlašují, že: 
 

- souhlasí s pravidly soutěže a soutěže se účastní dobrovolně, 
 

- účastník soutěže je výhradním autorem a vytvořil ji bez přímé cizí pomoci. Soutěžící se 
zavazuje, že pokud bude jím vložený soutěžní příspěvek nárokován třetí osobou nebo 
se prokáže, že není vlastníkem autorských práv, uhradí Pořadateli smluvní pokutu 100 
tis. Kč a způsobenou škodu, případně soudní náklady. 

 
- zasláním díla do soutěže současně poskytuje účastník Pořadateli souhlas s 

uveřejněním svého jména, příjmení a školy v souvislosti s prezentací výsledků soutěže 
v médiích a reklamních materiálech pořadatele do odvolání souhlasu. Soutěžící svou 
účastí ve výtvarné soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních údajů spolku Arnika - Centrum pro podporu občanů, jako pořadateli se 
sídlem Dělnická 13, 170 00 Praha 7. IČ. Pořadatel shromažďuje osobní údaje v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s ostatními právními 
předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních 
systémech. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., 
tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv písemně 
odvolat, že má právo na opravu údajů a jejich likvidaci, 

 
- zákonný zástupce dítěte dává organizátorovi soutěže souhlas s užitím jeho výtvarných 

děl předaných pořadateli soutěže v souvislosti s výtvarnou soutěží, a to též i pro 
propagační účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a 
určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným 
spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Zákonný zástupce dítěte 
uděluje pořadateli soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, 



množstevního a územního omezení a může jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas se 
vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel soutěže výtvarné dílo v souladu s jeho 
určením poskytne. Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, aby se pořadatel soutěže 
po obdržení výtvarných děl stal jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich šíření a 
reprodukci. Pořadatel soutěže má právo tato výtvarná díla volně používat dle potřeby, 
reprodukovat, upravovat, zveřejňovat a šířit bez nároku na odměnu autora. 

 
10. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její podmínky. Pořadatel 
si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit příspěvky, které nebudou splňovat Pravidla, budou 
nevhodné formátem nebo nevhodné svým obsahem (odporující dobrým mravům a platným 
zákonům České republiky). Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani 
alternativně plnit v penězích. 


