Výtvarná soutěž „Design Vánoc?!“
podrobná pravidla
1. Výtvarnou soutěž na téma „Design Vánoc?!“ (dále jen „soutěž“) pořádá Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková
organizace, sídlem Masarykova 11, 460 01 Liberec I, IČ 00083232 (dále jen „muzeum“).
2. Soutěž probíhá v období 1.–24. 12. 2021.
Hlasování o vítězi pak 25. 12. 2021 – 6. 1. 2022.
3. Soutěž je určena pro jednotlivce. Soutěžní kategorie jsou rozdělené podle věku:
žlutá – mladší 3 let
oranžová – mateřská škola
zelená – 1. stupeň základní školy
modrá – 2. stupeň základní školy
červená – starší 15 let
4. Úkolem v soutěži je vlastnoručně vytvořit autorskou ozdobu na vánoční stromeček.
5. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jedno dílo. K němu musí být připojena informace obsahující jméno
autora, v jaké kategorii soutěží a e-mailovou adresu na soutěžícího nebo na kontaktní osobu (např. rodiče).
6. Všechny soutěžní ozdoby budou v muzeu vystaveny na stromečku v prostoru nového výtvarného ateliéru.
Ozdobu si mohou soutěžící nainstalovat sami, je však nutné při tom vyplnit soutěžní arch, který bude pro soutěžící u
stromečku připraven.
7. Pro nejlepší ozdoby každé kategorie budou moci hlasovat návštěvníci muzea přímo v muzejním ateliéru od Vánoc až
do Tří králů (tedy 25. 12. 2021 – 6. 1. 2022).
8. Výsledky budou zveřejněny na webové a facebookové stránce muzea do jednoho týdne po skončení hlasování.
9. Autoři vítězných děl získají historický papírový betlém podle originálů ze sbírek Severočeského muzea.
Cenu si mohou vyzvednout pouze osobně v otevírací době muzea, a to až do 28. 2. 2022 (potom cena propadá).
10. Muzeum odevzdaná díla po ukončení soutěže zpět autorům nezasílá, ale v případě zájmu soutěžícího je možné
se dohodnout na jejich osobním vyzvednutí po skončení soutěže.
11. 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 a vyhodnocení soutěže,
za účelem zveřejnění výherců soutěže a pro potřeby archivace během nezbytně nutného času, a to v návaznosti na
platnou legislativu v oblasti zpracování osobních údajů na lokální úrovni (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů) a evropské úrovni s přímou účinností v České a Slovenské republice (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ)
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)).
Soutěžící má práva zejména dle čl. 13 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo
požadovat jejich opravu nebo výmaz – a to písemně na e-mailové adrese muzeum.hrou@muzeumlb.cz. Odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli.
12. 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.
13. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 12. 2021.

