Pravidla výtvarné soutěže pořádané neziskovou organizací DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.,
IČO 229 038 44, sídlem Nad Nuslemi 714/11, 140 00 Praha 4

Pořadatel soutěže: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále jen DDŠ)

Název soutěže:

Dejme dětem šanci namalovat PF 2014

Cílem soutěže je vybrat 5 návrhů na novoročenku pro rok 2014, malovaných dětmi. Vítězné návrhy
nechá DDŠ graficky zpracovat a vytvoří z nich sadu 5 ti novoročenek pro rok 2014 (dále jen PF
2014), malovaných dětmi, které nabídne společnostem, se kterými má navázánu spolupráci, jako
firemní PF 2014.
Doba a místo trvání soutěže:
republiky.

Soutěž probíhá od 10.4.2013 do 10.5.2013 na území České

Vyhlášení soutěže: 10.4.2013 písemnou formou – podáním adresovaným dětským domovům
Účastník soutěže: dětské domovy, se kterými má
Rámcovou smlouvu o spolupráci.

DDŠ nejpozději k 15.4.2013 uzavřenu

Účastníkem soutěže se může stát kterékoliv dítě, které žije v některém z výše uvedených dětských
domovů, se kterými má DEJME DĚTEM ŠANCI uzavřenu Rámcovou smlouvu o spolupráci, a to
bez omezení věku a při splnění podmínek soutěže. Podmínkou účasti v soutěži je rovněž seznámení
se s těmito pravidly.

Podmínky účasti v soutěži:
Podmínkou účasti v soutěži je nakreslení obrázku s následujícím zadáním a provedením:
Formát obrázku:

čtverec libovolného rozměru
nebo obdélník v poměru stran 2:3 - orientace papíru na výšku či na šířku

Použitý materiál:

tzv. čtvrtka

Motiv:

libovolný, dle vlastního uvážení, měl by mít spojitost s Vánocemi

Technika provedení: tempery, vodovky, voskovky, pastelky, tuš
Povinný je podpis obrázku jeho autorem na jeho přední straně (stačí křestní jméno), na zadní
straně obrázku musí být tužkou napsané jméno a příjmení dítěte, jeho věk a jméno DD, ze kterého
pochází.
Každé dítě se může soutěže zúčastnit maximálně dvěmi svými pracemi, tj. dvěma obrázky.
Jako vítězný může být vybrán vždy jen jeden obrázek od jednoho dítěte.
Uzávěrka soutěže: Uzávěrka soutěže pro doručení obrázku(ů) je 10.5.2013. Nejpozději do tohoto
data musí být obrázky doručeny do sídla o.s. DDŠ nebo zaslány doporučeně na jeho adresu:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s., Nad Nuslemi 714/11, Praha 4, 140 00. Rozhodující pro posouzení
splnění data uzávěrky soutěže je datum předání zásilky k její přepravě poštovnímu přepravci.
Zasláním obrázku ve prospěch DDŠ, účastník soutěže souhlasí, že obdržením obrázku se jeho

vlastníkem stává DDŠ, které je oprávněno s obrázkem následně nakládat dle vlastního uvážení
a vykonávat s ním veškerá související majetková práva, a to bez časového, územního,
množstevního atd. omezení.
Určení výherce: Určení 5ti výherců bude uskutečněno dne 15.5.2013 výběrovou komisí
sestávající ze 3 členek správní rady DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. a 2 zástupců společnosti Grant
Thornton Advisory s.r.o..
Výběrová komise si vyhrazuje právo rozhodnout při výběru obrázků dle svého vlastního uvážení.
Výherci soutěže budou zveřejněni dne 15.5.2013 na internetových stánkách
www.dejmedetemsanci.cz. Zároveň o výherci(ích) bude informován příslušný DD, ze kterého
výherce(ci) pochází a který bude kontaktován ze strany DDŠ s výzvou k účasti na vyhlášení vítězů
a převzetí výhry.
Vyhlášení vítězů a předání výher: se uskuteční za účasti zástupců DDŠ a společnosti Grant
Thornton Advisory s.r.o. v rámci benefičního večera „2 roky s DEJME DĚTEM ŠANCI“ v Praze
v Divadle Palace dne 22.5.2013 ve večerních hodinách.
Výhra v soutěži:
Každý z 5ti výherců, tj. autorů vybraných obrázků, obdrží:
- peněžní odměnu ve výši 1.000,- Kč od pořadatele soutěže DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.
- fotoaparát Sony Cyber – Shot DSC-W730 v hodnotě 3.000,- Kč, který do soutěže věnovala
společnost Grant Thornton Advisory s.r.o.
- 6 volných vstupenek do multikina Premiere Cinemas v Praze (pro sebe a své přátele),
od Premiere Cinemas Czech s.r.o.
Prohlášení účastníků soutěže: každý účastník soutěže dobrovolně uděluje svůj výslovný souhlas
podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, se shromážděním jeho údajů
uvedených na zaslaném obrázku, a to za účelem kontaktu pořadatele soutěže s účastníkem soutěže
a pro prokázání regulérnosti soutěže. Účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho křestní jméno, věk
a uvedení dětského domova, ze kterého pochází bude zveřejněno na internetových stránkách
a v reklamních materiálech pořadatele soutěže, stejně tak v případě výhry na PF 2014. Pořadatel
soutěže bude ohledně nakládání s osobními údaji účastníků soutěže postupovat v souladu s výše
uvedeným zákonem.
Tato pravidla soutěže v platném znění schválená valnou hromadou DDŠ dne 28.3.2013 jsou
po dobu soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránkách www.dejmedetemsanci.cz
a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla pořadatele soutěže. Každý účastník uděluje
zasláním obrázku souhlas s těmito pravidly. Každý DD účastnící se soutěže tato pravidla jím
podepsaná zašle spolu s obrázky pořadateli soutěže.
Hodně úspěchů v soutěži Vám přejí členky správní rady neziskové organizace
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

V Praze, dne 8.4.2013

DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

