
           Pravidla soutěže  

„JEŠTĚD, 40 let s námi“ 
 

1. Soutěž „Ještěd, 40 let s námi“ (dále jen „soutěž“) pořádá Severočeské muzeum v Liberci, 
příspěvková organizace, sídlem Masarykova 11, 460 01, Liberec I, IČ 00083232 (dále jen 
„muzeum“), k příležitosti stejnojmenné výstavy.  

2. Soutěž probíhá v období od 20. 6. do 1. 9. 2013 nově s prodloužením do 30. 9. 2013. 
3. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, pro účastníky starší 18 let a mladší 18 let.  
4. Úkolem v soutěži je vytvořit autorskou fotografii na téma „Ještěd, 40 let s námi“. 

Hodnocena bude originalita ztvárnění čtyřicetiletého výročí stavby na Ještědu. Převzaté 
fotografie, které by nebyly autorským dílem soutěžícího, se do soutěže nepřijímají. 

5. Vytvořenou fotografii je potřeba zaslat v tištěné podobě (minimální formát 15x20 cm) na 
adresu muzea, tj. Severočeské muzeum, Masarykova 11, 460 01, Liberec I, v obálce 
viditelně označené nápisem „Ještěd-soutěž“. Fotografie je možné zasílat do 1. 9. 2013/30. 
9. 2013, rozhodující je datum na poštovním razítku. Nebo fotografii přinést osobně na 
pokladnu muzea, opět v obálce viditelně označené nápisem „Ještěd-soutěž“. Na zadní 
straně každé fotografie musí být uvedeno jméno, kontaktní údaje autora (adresa, e-mailová 
adresa, telefon) a jeho věk. Muzeum zaslané fotografie nevrací. 

6. Každý soutěžící může do soutěže zaslat maximálně tři soutěžní fotografie.  
7. Po ukončení soutěže budou fotografie vyhodnoceny odbornou komisí složenou ze 

zaměstnanců muzea, profesionálních fotografů a zástupce hotelu Ještěd.  
8. První cenou v soutěži je poukaz na přenocování v hotelu Ještěd pro dvě osoby na jednu 

noc. Druhá až pátá cena je publikace Marka Řeháčka „Chata na temeni Děda Ještěda“. 
Šestá až desátá cena je volná vstupenka do Severočeského muzea pro jednu osobu na jeden 
rok. Ceny jsou v obou kategoriích shodné.  

9. Výherci soutěže budou kontaktováni nejpozději 10. 9. 2013/11. 10. 2013 a cena jim bude 
předána na slavnostním zakončení výstavy v muzeu 15. 9. 2013 / v muzeu po domluvě do 
18. 10. 2013 

10. V případě, že by nebylo možné cenu výherci předat do jednoho měsíce, tj. do 15. 10. 2013/ 
18. 11. 2013, tato cena propadá.  

11. Přihlášením do soutěže vyjadřují soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytují muzeu 
dobrovolně souhlas s reprodukováním soutěžních fotografií a se zpracováním svých 
osobních údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže a 
následného uložení do databáze muzea. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné 
kdykoliv písemně odvolat na e-mailové adrese alena.cerna@muzeumlb.cz. Soutěžící má 
právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo 
požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či 
likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

12. Muzeum nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo 
zpracování soutěžních fotografií a 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. Tuto případnou změnu, dá také ihned vědět 
všem soutěžícím. V případě nesouhlasu soutěžících se změnou, mají tito možnost od 
soutěže odstoupit. 

13. Tato pravidla jsou platná a účinná od 20. 6. 2013/28. 8. 2013. 
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