Pravidla a podmínky výtvarné soutěže „RADYNĚ V POHÁDCE“
1. Pořadatel
Město Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec, IČO 00257257
2. Téma soutěže:
„RADYNĚ V POHÁDCE“
Zamyslete se, jak by vypadal královský hrad Radyně v pohádce (motiv Radyně, Radouše nebo Karla IV.)
3. Pro koho je soutěže 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
4. Doba trvání soutěže
listopad 2018 – leden 2019
5. Podmínky účasti v soutěži
- Předání výtvarného díla ve stanoveném termínu, na zadní straně musí být uvedeny údaje:
jméno a příjmení autora, třída a e-mailová adresa (pro kontaktování v případě výhry).
- Velikost výtvarného díla – formát A4 nebo max. A3.
- Technika zpracování výtvarného díla je libovolná.
- Poslední den k odevzdání výtvarného díla je 30. listopadu 2018.
- Výtvarné dílo musí být doručeno osobně do Centra služeb pro turisty pod Radyní nebo poštou
na adresu: Město Starý Plzenec, K-Centrum, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec.
- Obálka musí být označena heslem „Výtvarná soutěž“.
6. Průběh soutěže
- Soutěž bude zahájena 1. 11. 2018.
- Hodnocení soutěžních výtvarných děl proběhne na základě hlasování veřejnosti vhozením
hlasovacího lístku do urny (pro každou kategorii 1 hlasovací lístek) v Centru služeb pro turisty pod
Radyní, kde budou díla vystavena od 1. 12. 2018 do 13. 1. 2019.
Zároveň proběhne hlasování v galerii na facebooku Město Starý Plzenec.
- Vyhlášení vítězných výtvarných děl proběhne dne 19. 1. 2018 v Centru služeb pro turisty pod Radyní
(vítěze budeme informovat e-mailem).
- Účastí souhlasíte se zveřejněním obrázku se jménem, příjmením a třídou, v Centru služeb
pro turisty pod Radyní a na webových a facebookových stránkách města Starý Plzenec.
7. Výhry v soutěži
V každé kategorii budou oceněna tří výtvarná díla, která získají nejvíce hlasů v Centru služeb pro turisty.
Dále bude oceněno dílo, které na FB Město Starý Plzenec získá nejvíce „LIKE“ bez ohledu na kategorii.
8. Zveřejnění výtvarných děl
Zákonný zástupce dítěte dává organizátorovi soutěže souhlas s užitím jeho výtvarných děl předaných
organizátorovi soutěže v souvislosti s výtvarnou soutěží, a to též i pro komerční účely ve všech
komunikačních mediích 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 organizátorovi 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 organizátor soutěže výtvarné dílo v souladu s jeho
určením poskytne. Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, aby se organizátor soutěže po obdržení
výtvarných děl stal jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich šíření a reprodukci.
Organizátor soutěže má právo tato výtvarná díla volně používat dle potřeby, reprodukovat, upravovat,
zveřejňovat a šířit bez nároku na odměnu autora.
9. Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její podmínky, dále si vyhrazuje
právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
Starý Plzenec 1.10.2018

