Soutěž dětské kresby – podmínky soutěže
I. Pořadatel soutěže
Pořadatelem výtvarné soutěže s názvem „Děti proti násilí“ (dále jen „soutěž“) je Úřad vlády,
sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva se sídlem nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1.
Kontaktní adresa pro zasílání kreseb: Úřad vlády, sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva,
Vladislavova 4, Praha 1.
II. Časový harmonogram soutěže
Soutěž začíná 1.6. 2009 a končí 30.9. 2009.
Práce budou vystaveny v průběhu měsíce listopadu u příležitosti Světového dne prevence
týrání dětí a 20. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte, kdy se uskuteční vernisáž vybraných
kreseb a proběhne slavnostní vyhlášení vítězného díla.
III. Podmínky účasti v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti ve věku od 6 do 15 let s trvalým pobytem na území
České republiky, a to v zastoupení svých zákonných zástupců, nejčastěji rodičů.
Podmínkou účasti v soutěži je namalovat kresbu na téma „Děti proti násilí“ na tvrdý papír
formátu A4 nebo A3. Povolenou výtvarnou technikou je pastel, akvarel nebo uhel.
Účastník na zadní stranu kresby uvede následující údaje: jméno, příjmení, věk, kontaktní
adresu, souhlas zákonného zástupce.
IV. Výhry
Sponzorský dar ve spolupráci např. UNICEF ČR a další.
V. Kontaktování výherce a předání výhry
Tři nejlepší soutěžící, jejichž kresby vybere porota, obdrží výhru předáním na slavnostní
vernisáži. V případě neúčasti na vernisáži bude výhra uložena na kontaktní adrese pořadatele
k vyzvednutí do 10.12. 2009.
Pořadatel má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž
předčasně ukončit nebo zcela zrušit.
Pořadatel je oprávněn měnit druhy výher v soutěži, a to i v průběhu soutěže. Pořadatel si
vyhrazuje právo měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou
poskytnuty tak, aby mohly být výhercům poskytnuty v souladu s pravidly soutěže.
Výhry soutěžících (výherců), které z důvodů ležících nikoliv na straně pořadatele nebyly
předány, v případě, kdy nebude možné výherce kontaktovat či mu výhru předat, propadají ve
prospěch pořadatele, resp. pořadatel je oprávněn dle pravidel soutěže určit náhradního
výherce, jemuž bude výhra přiznána.
Výhry v soutěži nelze vymáhat právní cestou, stejně tak i tyto vyplatit v hotovosti.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu nedostatků (neposkytnutí součinnosti) na
straně soutěžícího nebo v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla
výhercem řádně a včas oznámena v souvislosti s oznámením výhry a pozvánkou k účasti na
slavnostní vernisáži.
Pořadatel neodpovídá (nenese jakoukoli odpovědnost) za jakékoli škody vzniklé výhercům v
souvislosti s užitím či realizací výher.
VII. Osobní údaje, autorská práva
Účastí v soutěži dává soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, souhlas se zpracováním
osobních údajů soutěžícího pořadatelem soutěže v rozsahu tak, jak je dobrovolně poskytl
prostřednictvím soutěžní kresby, a to pro účely zpracování údajů o soutěži, jejích výsledků,
statistik, případně propagačních materiálů pořadatele, a to na dobu 2 let v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb.
Zákonní zástupci soutěžících zároveň vyjadřují souhlas s tím, aby sdělené osobní údaje byly
použity v plném rozsahu k účelům výše uvedeným a zpracovávány i prostřednictvím třetích
osob, pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákonný zástupce
soutěžícího má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na kontaktní adresu
pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům,
které se týkají zákonně zastoupeného, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li
jednáním pořadatele porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou
pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení
pořadateli a před ukončením soutěže je jeho následkem vyloučení ze soutěže, včetně ztráty
možnosti na přiznání hlavní výhry, bylo-li odvolání souhlasu doručeno pořadateli před jejím
obdržením.
Vstupem do soutěže vyjadřují zákonní zástupci v zastoupení účastníků soutěže závazek
bezvýhradně dodržovat pravidla soutěže. V opačném případě mohou být soutěžící ze soutěže
vyloučeni. Účastí v soutěži zákonní zástupci účastníků soutěže souhlasí s tím, že pořadatel
soutěže je oprávněn bezplatně užít osobnostních údajů účastníků soutěže (jména, hlasu,
fotografie apod.) ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech pořadatele soutěže s
tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich
zvukové a obrazové záznamy. V případě nesouhlasu se soutěžící nemůže soutěže účastnit.
Soutěžící, resp. jejich zákonní zástupci účastí v soutěži souhlasí s tím, že dnem doručení
obrázku na adresu Úřadu vlády, se kresba stává vlastnictvím Úřadu vlády bez nároku na
jakékoli protiplnění ve prospěch autora kresby a autor ji nemůže žádat zpět, přičemž k této
skutečnosti nemají jakýchkoli výhrad.
VIII. Závěrečná ustanovení
Pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) jsou po dobu trvání soutěže v plném znění zveřejněna
na oficiálních webových stránkách pořadatele www.stopnasilinadetech.cz a uložena v tištěné
podobě na adrese pořadatele.

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtahu z těchto pravidel, která jsou ve zkrácené verzi
zveřejňována na propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.

