
Úplná pravidla výtvarné soutěže 

LUSKOUN 

 

1. Organizátor 

Organizátorem soutěže je hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,   

IČO: 00064581 (dále jen „Organizátor“). 

2. Pro koho je soutěž určena 

Do soutěže se může přihlásit kdokoliv.  

 

3. Doba trvání soutěže 

Obrázky lze zasílat do 10. 3. 2022. 

 

4. Výtvarné dílo 

Nepřipouští se prosté vyfocení luskouna, jinak výtvarná technika díla není omezena (tj. připouští se 

např. kresba, malba, elektronická tvorba apod.); formát A4 nebo A3. 

 

5. Podmínky účasti v soutěži 

Účastník soutěže zašle nejpozději do 10. 3. 2022 fotografii/elektronický originál obrázku na e-mail: 

hana.snohova@praha.eu.  

- do předmětu e-mailu napíše LUSKOUN 

- do těla e-mailu uvede: 

- jméno a příjmení autora kresby 

- věk autora kresby 

- telefonní kontakt autora kresby 

- u dětí do 15 let doplní jméno a příjmení zákonného zástupce, jeho e-mail a telefon 

- název obrázku (případně popis) 

 

- originál obrázku si účastník uschová – kvůli zaslání Organizátorovi, pokud bude vybrán  

6.  Věkové kategorie 

Soutěžní obrázky budou rozděleny do dvou kategorií dle věku účastníků.  

• děti do15 let 

• děti starší 15 let a dospělí  

7. Harmonogram soutěže 

- 19. 2. 2022   zahájení soutěže  

- 10. 3. 2022   ukončení příjmu obrázků 

- 11. 3. 2022   vyhodnocení soutěžních prací porotou složenou ze zástupců       

                                       Organizátora 

- 11. 3. 2022   oslovení vítězných autorů e-mailem s požadavkem o dodání originálu                 

                                       obrázku osobně či poštou na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, odbor  

                                       médií a marketingu, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, a to  

                                       nejpozději do 21. 3. 2022 

- 21. 3. - 25. 3. 2022  zpracování obrázků Organizátorem do formy výstavy 

- 26. 3. 2022   výstava obrázků v Zoo Praha v rámci zahájení hlavní sezony  

8. Vyhlášení výsledků 

- výherci budou kontaktováni v termínu 11. 3. – 18. 3. 2022 e-mailem nebo na uvedeném 

telefonním čísle a budou vyzváni k předání adresy pro zaslání věcné ceny 

- vyhlášení výsledků proběhne v termínu 28. 3. - 1. 4. 2022 na Facebooku a webových 

stránkách praha.eu včetně fotodokumentace z výstavy 

- výherci budou zveřejněni pouze křestním jménem, věkem a místem bydliště (např. Jana, 8 let, 

Náchod) 
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10. Cena pro vítěze 

 

Věcné ceny od Organizátora pro autory vystavených obrázků na výstavě. 

- 1. až 10. místo v kategorii děti do 15 let 

- 1. až 10. místo v kategorii děti starší 15 let a dospělí  

Pro případ nedostatečného počtu kvalitních obrázků v jedné z kategorií si Organizátor vyhrazuje právo 

nahradit chybějící počet obrázky autorů z druhé kategorie. 

11. Poučení pro účastníka soutěže (a u dětí do 15 let jeho zákonného zástupce) 

Zasláním obrázku a dalších údajů požadovaných dle bodu 5. těchto pravidel výtvarné soutěže na 

kontaktní e-mail hana.snohova@praha.eu účastník (resp. jeho zákonný zástupce) vyjadřuje svůj 

souhlas/bere na vědomí/prohlašuje následující: 

• souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a způsobem vymezeným v bodě 12. 

těchto pravidel výtvarné soutěže  

• souhlasí s pravidly soutěže 

• prohlašuje, že se soutěže účastní dobrovolně 

• prohlašuje, že je výhradním autorem kresby  

• prohlašuje, že údaje uvedené v odeslaném e-mailu jsou pravdivé 

• zavazuje se, v případě umístění obrázku mezi 20 nejlepšími (= vítěznými) v soutěži, 

poskytnout Organizátorovi vlastnické a užívací právo k zaslanému obrázku (jak u fotografie, 

tak doručeného originálu) a souhlasí, že se majitelem výtvarného díla a souvisejících práv 

stává Organizátor. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor soutěže 

snímek v souladu s jeho určením poskytne. Účastník nebo zákonný zástupce dítěte souhlasí 

s tím, aby se Organizátor stal vlastníkem díla a držitelem práv pro jeho šíření a reprodukci. 

Organizátor má právo tyto snímky volně používat dle potřeby, reprodukovat, upravovat, 

zveřejňovat a šířit bez nároku na odměnu. Toto právo se vztahuje i na případnou dražbu těchto 

děl. Účastník, zákonný zástupce ani jeho dítě nemají právo na vrácení díla. 

 

12. Ochrana a zpracování osobních údajů 

Organizátor informuje, že osobní údaje soutěžících budou zpracovány v souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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). 

 

Osobními údaji jsou: 

• jméno, příjmení a věk autora kresby 

• e-mail a telefonní kontakt na autora kresby 

• jméno a příjmení zákonného zástupce 

• e-mail a telefon na zákonného zástupce 

• u vítězů název města, ve kterém bydlí, v případě doručování ceny poštou adresa 

• případně další údaje, které lze považovat za osobní údaje a budou Organizátorovi poskytnuty 

nad rámec požadovaného (např. v e-mailu, na obrázku apod.) 

 

Správcem osobních údajů je Organizátor, tj. hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor médií a 

marketingu, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581. 

 

Organizátor vaše osobní údaje zpracovává na základě vašeho souhlasu projeveného zasláním obrázku 

a dalších údajů požadovaných dle bodu 5. těchto pravidel výtvarné soutěže na kontaktní      e-mail 

hana.snohova@praha.eu. 
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Po skončení soutěže budou Vaše osobní údaje zlikvidovány dle spisového a skartačního plánu 

Magistrátu hlavního města Prahy. 

 

Osobní údaje budou Organizátorem použity výhradně pro potřeby hodnocení soutěžních návrhů 

(obrázků), komunikace s výherci, prezentací vítězných obrázků a související výstavou vítězných 

obrázků. V rámci prezentace veřejnosti bude uvedeno pouze jméno, věk a město bydliště autorů 

vítězných obrázků. 

 

Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte níže uvedená práva: 

• Právo na odvolání souhlasu – máte právo Vámi udělený souhlas kdykoliv zcela nebo zčásti 

odvolat. V případě odvolání souhlasu nebudou výše uvedené osobní údaje nadále 

zpracovávány pro účely, pro které byl tento souhlas udělen, zpracování těchto údajů před 

odvoláním souhlasu ale zůstane zákonné. 

• Právo na přístup – máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na 

přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. 

• Právo na opravu – pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné 

nebo neúplné, máte právo na to, abychom je opravili, popřípadě doplnili. 

• Právo na výmaz – v případě údajů poskytnutých pro výše uvedený účel máte právo, abychom 

Vaše osobní údaje vymazali.  

• Právo na omezení zpracování – toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, 

aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly zpracovávány po omezenou 

dobu. Toto omezení je možné požadovat pokud: 

o nepovažujete údaje za správné, nebo 

o se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu 

a upřednostníte právo na omezení zpracování, 

o Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro sdělené účely zpracování, ale Vy je 

požadujete pro uplatnění svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti 

zpracování. 

• Právo podat stížnost – toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy. 

Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese: 

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Uvedená práva jste oprávněn(a) uplatnit na e-mailové adrese posta@praha.eu a 

poverenecgdpr@praha.eu, případně na adrese Mariánské nám. 2/2, Praha 1. 

 

13. Důvody pro vyloučení ze soutěže 

- neoznačení výtvarného díla požadovanými údaji v zaslaném soutěžním e-mailu  

- uvedení nepravdivých údajů 

- zaslání jiného obrázku, než je v zadání 

 

14. Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh 

- Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její podmínky 

- práce zaslané do soutěže nebudou vráceny 

 

15. Kontakty 

V případě nejasností kontaktujte organizátora e-mailem na adrese hana.snohova@praha.eu nebo na 

telefonním čísle 777 158 194. 
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