
Při příležitosti výstavy Loukamosaic pořádá 
Severočeské muzeum v Liberci soutěž

Soutěž se svou třídou nebo 
s kamarády a vyhraj soukromou jízdu 

historickou tramvají jen pro vás!

 Od 8. 3. 2012 do 28. 4. 2012.

 Pořádně se rozhlížej kolem sebe a nezapomeň si 
při tom svůj foťák. Spolu s ostatními kamarády vyfoťte co 
nejvíc fotografií rostlinných motivů, které najdete jako 
ozdobu domovní fasády. Všechny fotky si pečlivě označte a 
nezapomeňte, kde byly vyfoceny. Pak je pošlete na adresu 
muzea poštou nebo na email alena.vesela@muzeumlb.cz.

 Jízda historickou tramvají v Liberci pouze a jen pro 
tvůj soutěžní tým!

 

NEVÁHEJ A FOŤ!

Kdy?

Jak na to?

Co za to?



PRAVIDLA SOUTĚŽE NEVÁHEJ A FOŤ 1. Soutěž
2. Soutěž

3. Soutěže
4. Úkolem

5. Každá

6. Soubor

7. Po

8. Výherci
9. Muzeum

10. Přihlášením

11. Přihlášením
12. Muzeum

 |  „Neváhej a foť!“ (dále jen „soutěž“) pořádá Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, sídlem 
Masarykova 437/11, 460 01 Liberec I, IČ 00083232 (dále jen „muzeum“), k příležitosti výstavy Loukamosaic – projekt s charitativním přesahem. |  
probíhá v období od 8. 3. 2012 do 28. 4. 2012 včetně. |  se může zúčastnit tým osob, kde minimální počet osob je 10, maximální 30 a alespoň jedna 
osoba je starší 18 let. |  v soutěži je vyfotografovat co nejvíce rostlinných motivů, které zdobí fasády domů. Jako jeden motiv je považován vždy jeden 
ucelený, i vícekrát se opakující prvek. |  fotografie musí být jasně označena, aby bylo patrné, kde a na jakém domě byla vyfotografována (tj. je třeba uvést 
město, ulici a číslo popisné objektu). K soutěžním fotografiím musí být přiložen i jmenný seznam všech osob (členů týmu), které se soutěže účastní, jejich věk a 
kontakt na ně (e-mailová adresa, případně telefonní číslo) a jasně označená kontaktní osoba. |  všech nasbíraných fotografií, tj. všech nestejných 
rostlinných motivů, je možné zaslat muzeu do 28. 4. 2012 následujícím způsobem: 1) v papírové podobě vytisknuté fotografie v takové kvalitě, aby byl motiv 
jasně zřetelný (pokud nebude motiv zřetelný, bude fotografie vyřazena), a to na adresu muzea v obálce viditelně označené nápisem „Loukamosaic – soutěž“; 
2) v digitální podobě (*.jpg nebo *.tif) jako komprimovaný soubor (*.zip) přes službu Úschovna (www.uschovna.cz). Fotografie musí být v takové kvalitě, aby 
byl motiv jasně zřetelný. Pokud nebude motiv zřetelný, bude fotografie vyřazena. |  ukončení soutěže bude stanoveno pořadí výherců. Pro stanovení pořadí 
soutěžních týmů bude rozhodující počet fotografií rozdílných rostlinných motivů. V případě shody počtu u více týmů bude pro určení jejich pořadí rozhodující 
dřívější okamžik doručení fotografií. Tým s nejvyšším počtem fotografií získává výhru. Tou je jízda historickou tramvají pro celý soutěžní tým. Pokud nebude 
z objektivních důvodů možné zajistit tuto výhru, zajistí muzeum výhru obdobného charakteru. |  budou kontaktováni nejpozději 4. 5. 2012 
prostřednictvím označené kontaktní osoby. |  neodpovídá za případné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám účastí na výhře nebo za 
škody, které vznikly v souvislosti s jejím využitím. |  do soutěže vyjadřují soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytují muzeu dobrovolně souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže a následného uložení do databáze muzea. Souhlas je 
možné kdykoliv písemně odvolat na e-mailové adrese muzejního pedagoga. 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. |  do soutěže vyslovují soutěžící souhlas 
s užitím jimi zaslaných fotografií pro účely této soutěže či případné další nekomerční využití muzeem. |  nenese odpovědnost za jakoukoliv 
technickou chybu při odesílání nebo zpracování soutěžních fotografií a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. 


