
Výtvarná soutěž „Tajemný kycol“ – podrobná pravidla  

 

1. Výtvarnou soutěž „Tajemný kycol“ (dále jen „soutěž“) pořádá Severočeské muzeum v Liberci, 
příspěvková organizace, sídlem Masarykova 11, 460 01, Liberec I, IČ 00083232 (dále jen „muzeum“), 
k příležitosti výstavy „Půvab květů historie“. 

2. Soutěž probíhá v období od 11. 8. do 31. 12. 2014. 

3. Do soutěže je možné se zapojit v jedné ze tří kategorií: 0 – 7 let včetně, 8 – 14 let včetně a starší 15ti 
let. 

4. Úkolem v soutěži je fotograficky, nebo výtvarně ztvárnit rostlinu, které se v místní lidové mluvě říká 
„kycol“.  

5. Soutěžní díla je možné do muzea doručit osobně, nebo zaslat poštou, či nejlépe e-mailem. K dílu musí 
být připojena informace obsahující jméno autora, jeho věk a poštovní a e-mailovou adresu. Zásilka musí 
být viditelně označena heslem „KYCOL“. Bez splnění těchto požadavků nemůže být dílo do soutěže 
zařazeno. 

6. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 5 výtvarných děl. Muzeum odevzdaná díla po 
ukončení soutěže zpět autorům nezasílá, nicméně je možné si je po předchozí dohodě do 31. 3. 2015 
v muzeu osobně vyzvednout. 

7. Po ukončení soutěže díla vyhodnotí komise složená z odborných pracovníků muzea. 

8. V každé kategorii budou vybráni tři výherci, jejichž díla budou od 7. 1. do 3. 5. 2015 vystavena přímo 
v muzeu a také na jeho webových stránkách. 

9. Výherci soutěže budou kontaktováni nejpozději do 7. 2. 2015 a ceny jim budou předány na slavnostní 
dernisáži výstavy 3. 5. 2015.  

10. V případě neúčasti na dernisáži si mohou výherci cenu vyzvednout v muzeu do jednoho měsíce, tj. do 
3. 6. 2015, potom cena propadá. 

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 
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. 

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 11. 8. 2014. 


