Výtvarná soutěž „Pacourkovi kamarádi – s kým si povídá muzejní kocour, když máme zavřeno?“
podrobná pravidla
1. Výtvarnou soutěž na téma „Pacourkovi kamarádi – s kým si povídá muzejní kocour, když máme zavřeno?“ (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 2. 11. 2020 – 3. 1. 2021.
3. Do soutěže je možné se zapojit v jedné ze tří kategorií: MŠ a 1. třída ZŠ, 2. a 3. třída ZŠ, 4. a 5. třída ZŠ.
Soutěž je určena pro jednotlivce.
4. Úkolem v soutěži je výtvarně ztvárnit pohádkového muzejního hlídače – kocoura Pacourka – jak si povídá s nějakým
muzejním exponátem. Inspirovat se lze v přiložených obrázcích či v muzejní fotogalerii (www.muzeumlb.rajce.idnes.cz).
Více o Pacourkovi se můžete dočíst na webových stránkách muzea (www.muzeumlb.cz) v sekci „Muzeum dětem“.
5. Soutěžní díla je možné do muzea doručit osobně, nebo zaslat poštou. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze
jedno dílo. K dílu musí být připojena informace obsahující jméno autora a v jaké kategorii soutěží (jakou třídu
navštěvuje) a e-mailovou adresu na kontaktní osobu (např. na rodiče). Zásilka musí být viditelně označena heslem
„KOCOUR PACOUREK“. Do soutěže lze zařadit pouze dvourozměrné výkresy (chceme je zavěsit na stěnu, proto nejsou 3D
modely přípustné). Bez splnění těchto požadavků nemůže být dílo do soutěže zařazeno.
6. Všechna díla přihlášená do soutěže budou v muzeu vystavena v prostoru nového výtvarného ateliéru.
7. V každé kategorii vybere veřejnost tři vítězná díla. Hlasování bude probíhat online na facebookové stránce muzea
(www.facebook.com/muzeumlb) 8. – 31. 1. 2021. V případě příznivé epidemiologické situace bude možné hlasovat
ve stejném období také přímo v muzeu u vystavených obrázků.
8. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webové a facebookové stránce muzea do jednoho týdne po skončení
hlasování.
9. Autoři vítězných děl získají Pacourkovu muzejní tašku, se kterou se rovnou mohou vydat prozkoumávat nové expozice.
Cenu si mohou vyzvednout pouze osobně, a to v otevírací době muzea až do konce letních prázdnin 2021 (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 výstavy. Soutěžící svou účastí v soutěži dává muzeu souhlas
s používáním soutěžního díla v souvislosti s postavou muzejního hlídače „kocourka Pacourka“.
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 iva.krupauerova@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 2. 11. 2020.

