
Soutěžní výstava „Pes na fotografii po roce 2000“ – podrobná pravidla 
 
1. Soutěžní výstavu „Pes na fotografii po roce 2000“ (dále jen „soutěž“) pořádá Severočeské muzeum 
v Liberci, příspěvková organizace, sídlem Masarykova 11, 460 01, Liberec I, IČ 00083232 (dále jen 
„muzeum“) jako doprovodnou akci k výstavě „Canis pictus – pes na historické fotografii 1839-1918“. 

2. Soutěž probíhá v období od 23. 2. do 28. 5. 2017. 

3. Do soutěže se může zapojit jakýkoli návštěvník Severočeského muzea tím, že na soutěžní výstavku 
v prostorách muzea umístí svou autorskou fotografii s psí tematikou a laskavě ji tam ponechá až do konce 
výstavy. 

4. Pro zařazení do soutěže musí být na zadní straně fotografie uvedeno jméno autora a jeho e-mailová 
adresa. Každý soutěžící může do soutěže dát pouze jednu fotografii. 

5. Po ukončení výstavy soutěžní fotografie vyhodnotí komise složená z pracovníků muzea. Vítězné 
fotografie a jejich autoři budou zveřejněni na webové a facebookové stránce muzea a výherci budou 
kontaktováni ohledně předání cen nejpozději do 9. 6. 2017. 

6. Muzeum odevzdaná díla po ukončení soutěže zpět autorům nezasílá, nicméně je možné si je po 
předchozí dohodě v muzeu osobně vyzvednout. 

7. 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 
soutěže a následného uložení do databáze muzea. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné 
kdykoliv písemně odvolat na e-mailové adrese iva.krupauerova@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. 

8. 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. 

9. Tato pravidla jsou platná a účinná od 23. 2. 2017. 
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