Pravidla soutěže napiš příběh „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“
(pro 2. stupeň základních škol)

1. Úvodní ustanovení
Tato pravidla upravují podmínky a průběh soutěže s názvem „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“
(dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla této soutěže.
Výňatky z těchto pravidel uvedených na reklamních a propagačních materiálech mají pouze
informativní charakter a nejsou právně závaznými pravidly soutěže.
2. Cíl soutěže
Cílem soutěže je napsat příběh, který soutěžící - žáci druhého stupně základních škol vymyslí a zašlou
v průběhu trvání soutěže. Výběr nejoriginálnějšího příběhu provedou pracovníci Odboru svodných
agend. Vítězné příběhy budou zveřejněny na webu MŠMT v sekci Fondy EU/Akce a eventy a na
Facebookovém profilu OP VVV (FB OP VVV). Autoři vybraných příběhů – výherci obdrží věcnou
odměnu. Cílem soutěže je rozvíjet dětskou představivost a fantazii.
Ze všech došlých příběhů bude navíc vylosován jeden příběh, jehož autor vezme celou svoji třídu
včetně pedagogického doprovodu do iQLANDIE v Liberci.
3. Pořadatel a organizátor soutěže
Soutěž s názvem „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“ vyhlašuje MŠMT, jako Řídicí orgán
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „vyhlašovatel soutěže“), sídlem
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Organizátorem soutěže je Oddělení publicity Odboru svodných
agend.
4. Doba trvání a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017 na území České republiky.
Výběr vítězných příběhů proběhne od 9. 11. 2017 do 23. 11. 2017.
Zveřejnění výsledků soutěže se uskuteční dne 24. 11. 2017 na webu MŠMT v sekci Fondy EU/Akce a
eventy a na Facebookovém profilu OP VVV (FB OP VVV).
5. Výhry v soutěži
Budou odměněny 3 nejoriginálnější příběhy.
1. místo: Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) do iQLANDIE v Liberci (http://www.iqlandia.cz/)
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2. místo: Batoh s logem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
3. místo: Triko s logem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Každý z výherců obdrží balíček s drobnými dárky: psací sada v pouzdře (propisovací tužka a mikrotužka)
a blok.
Ze všech zaslaných příběhů bude vylosován výherce, který získá volné vstupné pro celou třídu do
iQLANDIE v Liberci včetně pedagogického doprovodu.
6. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže mohou být jen žáci z druhého stupně základních škol s doručovací adresou na
území České republiky, a kteří splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech.
Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci soutěže, kteří řádně nesplní podmínky požadované těmito
pravidly a dále účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do
soutěže zařazeny, resp. budou ze soutěže bez jakékoliv náhrady vyloučeny. Pokud se ukáže, že
takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací,
které poskytla, nebo v důsledku jednání mající znaky podvodu, nemá nárok na výhru a výhra nebude
předána.
7. Průběh soutěže a podmínky účasti v soutěži
Soutěže se platně zúčastní ten účastník, který v termínu konání soutěže splní následující podmínky
účasti v soutěži:
a) napíše příběh na téma „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“;
b) zašle příběh nejpozději do 8. 11. 2017 do 20:00 hodin na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz,
popřípadě poštou na adresu Oddělení publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská
2420/15, 190 00 Praha 9, a to nejpozději do 8. 11. 2017;
c) každý účastník může vytvořit/přihlásit pouze jeden příběh;
d) pro platné zařazení příběhu do soutěže musí být příběh napsán v rozsahu jedné normostrany;
e) na zadní straně napsaného příběhu budou uvedeny tyto povinné údaje:





jméno a příjmení dítěte
věk dítěte
město
název a adresa školy, do které účastník dochází
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telefonický/emailový kontakt
prohlášení zákonného zástupce ve znění: „Souhlasím s pravidly této soutěže a se
zveřejněním vítězného příběhu žáka na FB OP VVV a na webových stránkách MŠMT
v sekci Fondy EU. + podpis zákonného zástupce.

8. Předání výhry
Výherci budou vyhlášeni dne 24. 11. 2017 prostřednictvím webových stránek MŠMT záložky Fondy
EU/Akce a eventy a FB OP VVV. Výhercům bude výhra předána osobně nebo zaslána poštou.
V případě neúčasti na vyhlášení bude výherci odměna zaslána nejpozději k datu 27. 11. 2017.
Pořadatel na základě osobních údajů uvedených na zadní straně príběhu bude telefonicky nebo
emailem kontaktovat výherce. Nebude-li možné výherce zastihnout telefonicky/emailem a neodpovíli výherce na zaslaný e-mail nejpozději do 27. 11. 2017, je pořadatel oprávněn rozhodnout o tom, že
tento výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl
nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.
9. Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostního práva
Účastník soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník
soutěže souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže do
databáze organizátora soutěže a souhlasí s jejich zpracováním a využitím v rámci realizace soutěže pro
marketingové účely organizátora a jeho zakladatele, dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), a to na dobu trvání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přirazeny i údaje další.
Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11,21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a změně některých zákonů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj
souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, dále má právo na přístup
k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, na blokování nesprávných osobních údajů
atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení účastníka
ze soutěže.
Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění občanského zákoníku bezplatně jeho jméno,
příjmení a město v médiích (včetně internetu), v propagačních a reklamních materiálech organizátora,
a to v souvislosti s touto soutěží a poskytovanými službami.
Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít napsaný příběh, který
soutěžící napíše v rámci soutěže, a to jakýmkoli způsobem užití, časově a teritoriálně neomezeném.
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