
15. mateřská škola, Erbenova 2080, Písek 
vyhlašuje 

_______________________________________________________________________________________ 

8. ročník výtvarné soutěže na téma 

MOJE ŠKOLKA 
_______________________________________________________________________________________ 

Pravidla soutěže: 

• výtvarné soutěže se mohou zúčastnit všechny děti předškolního věku z mateřských škol 

 

• věkové kategorie: 1. kategorie:  děti ve věku 2 – 4 let (01. 09. 2014 - 01. 09. 2016) 

2. kategorie:  děti ve věku 4 – 5 let (01. 09. 2013 - 31. 08. 2014) 

3. kategorie:  děti ve věku 5 – 6 let (01. 09. 2012 - 31. 08. 2013) 

4. kategorie:  děti ve věku 6 – 7 let (01. 09. 2011 - 31. 08. 2012) 

 

• formát obrázku: maximálně A3  technika:  libovolná 

 

• na zadní stranu obrázku uveďte: jméno a příjmení dítěte 

datum narození / kategorie 

adresu mateřské školy  

kontakt na učitelku (příjmení, telefon) 
 

• každé dítě může zaslat do soutěže pouze 1 obrázek, kolektivní práce hodnoceny nebudou 
 

• každá mateřská škola může do soutěže zaslat maximálně 15 obrázků 
 

• obrázky je nutné doručit osobně nebo zaslat nejpozději do pátku 15. února 2019 na 

adresu: 15. mateřská škola, Erbenova 2080, 397 01 Písek 
 

• v každé soutěžní kategorii budou odbornou porotou vybrány a oceněny 3 obrázky, vítězové 

budou předem vyrozuměni a pozváni k účasti na slavnostní předání cen 
 

• slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční v Písku v kině Portyč 

v úterý 12. března 2019 od 9.30 hodin. 
 

• všechny zaslané obrázky budou vystaveny v kině Portyč v Písku od úterý 12. března 2019 

________________________________________________________________________________ 



Další podmínky: 

• Zaslané obrázky se nevracejí. Účastník soutěže, respektive jeho zákonný zástupce zasláním 
obrázku do soutěže uděluje souhlas organizátorovi soutěže, Základní škole Edvarda Beneše  

a Mateřské škole Písek, Mírové nám. 1466, 397 01 Písek, k nakládání s autorským dílem,  
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Organizátoři si tímto vyhrazují právo zaslané obrázky užít za účelem zpracování, zajištění, 
propagace, výstavy v prostorách Centra kultury města Písek a vyhodnocení agendy 
výtvarné soutěže. Dílo bude tedy užito k nekomerčním účelům dle ustanovení § 12 zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), který poskytuje oprávnění k výkonu práva dílo dále šířit 
prostřednictvím internetových stránek školky, výstav, zveřejněním díla a jeho publikací. 
Souhlas je udělován bezúplatně, bez časového, množstevního a teritoriálního omezení.  
 

• Zákonný zástupce účastníka soutěže prohlašuje, že účastník soutěže je majitelem 
autorského díla a je tedy oprávněn jej poskytnout.  

 

• V případě veřejného uvádění osobních údajů účastníka soutěže je vyžadován souhlas  
se zpracováním osobních údajů.  
 

• výherce není povinen výhru přijmout, výhry nejsou vyměnitelné, jeden výherce smí vyhrát 
a čerpat maximálně 1 výhru ve výše popsané soutěži, pokud si výherce výhru nepřevezme 
do 10 dnů po slavnostním vyhlášení, možnost převzít výhru zaniká bez náhrady. 
 

• Účastník soutěž, respektive jeho zákonný zástupce, přihlášením díla do soutěže poskytuje 
souhlas k pořizování obrazových záznamů a jejich rozšiřování a souhlas se zpracováním 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, kategorie, škola, fotografie,  
a to pro účely vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků, výstavy a propagace činnosti 15. 
Mateřské školy a osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, datum narození pro účely 
předání cen. Na základě tohoto souhlasu budou osobní údaje zpracovávány nejdéle do 31. 
12. 2029. Souhlas zákonného zástupce musí být osobně doručen nebo zaslán společně 
s obrázkem na výše uvedenou adresu. V případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním 
osobních údajů nebo jeho odvoláním před vyhlášením soutěže, bude účastník ze soutěže 
vyloučen.  
 

• každý účastník soutěže, respektive jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním 
obrázku do soutěže vyjadřuje souhlas s výše uvedenými podmínkami soutěže. 

________________________________________________________________________________ 
GDPR:  

Osobní údaje účastníků soutěže, zákonných zástupců, případně učitelek z mateřských škol, jsou 
shromažďovány a zpracovávány za účelem řádného průběhu výtvarné soutěže a s ní 
souvisejících aktivit (více viz výše). 
 
Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 (dále jen „správce“) 
činí, v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, 
informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné  
na webových stránkách správce www.zsebenese.cz. 

________________________________________________________________________________ 

http://www.zsebenese.cz/


_____________________________________________________________________ 

Partnery výtvarné soutěže jsou: 

 

                                          
 

                        
_______________________________________________________________________________    

 

Milé děti, těšíme se na Vaše obrázky 

       organizátoři výtvarné soutěže 

________________________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba: Jarmila Svobodová 
15. mateřská škola, Erbenova 2080, 397 01 Písek 
telefon:  382 214 877 
e-mail:  svobodova@zsebenese.cz  

________________________________________________________________________________ 

KVĚTINKA 
Mikulčíková – Talafousová,  

Čechova 454, Písek 

mailto:svobodova@zsebenese.cz

