Vyhodnocení soutěže:
V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v měsících březen až duben 2020 výstava výtvarných prací
a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.
Není povinnost naplnit všechny kategorie = některé knihovny budou soutěžit např. jen ve dvou kategoriích.
V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny maximálně tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce
zašlou do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského kola.
Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do krajského finále
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, kde při vernisáži výstavy dne 9. 6. 2020 budou
vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům. Oceněné práce budou také zveřejněny
na internetových stránkách pořadatelských organizací.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití
rozhodují vyhlašovatelé soutěže.
Informace a kontakt na zástupce vyhlašovatelů soutěže:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 26 - 27, 370 59 České Budějovice
Kristýna Čondlová, email: condlova@cbvk.cz, www.cbvk.cz
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda
u Českých Budějovic, Ing. Kamil Bjaček, e-mail: kamil.bjacek@lesycr.cz, www.lesycr.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, pobočka České Budějovice, Lipová 15,
373 71 Rudolfov, Ing. Stanislava Postlová, e-mail: postlova.stanislava@uhul.cz, www.uhul.cz

Harmonogram:
Přihlášení knihoven do soutěže v Jihočeské vědecké knihovně: do 29. 11. 2019
Sběr výtvarných prací v zapojených knihovnách: do 14. 2. 2020
Vystavení prací v zapojených knihovnách: 1. 3. 2020 - 30. 4. 2020
Zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny do krajského kola: do 4. 5. 2020
Vyhodnocení krajského kola v Jihočeské vědecké knihovně: do 15. 5. 2020
Pozvání vítězů do Jihočeské vědecké knihovny (mailem, dopisem): do 22. 5. 2020
Vyhodnocení nejlepších: úterý 9. 6. 2020 - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 27,
České Budějovice
Výstava nejlepších soutěžních prací: od 9. 6. 2020 v Jihočeské vědecké knihovně
v Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech 27, České Budějovice, dále v červenci 2020 Lesy České republiky,
s.p., Krajské ředitelství České Budějovice, Sadová 2388/19, Dobrá Voda u Českých Budějovic, v srpnu 2020
prostory Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
a od září do prosince 2020 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech 27, České
Budějovice a Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

Informace pro soutěžící – ochrana osobních údajů a autorská práva
k soutěžním dílům
Předáním výtvarné práce v přihlášené knihovně se soutěžící přihlašuje do vyhlášené soutěže „LESY A PŘÍRODA
KOLEM NÁS“ (dále jen soutěž) a zároveň soutěžící potvrzuje a prohlašuje:
a) Soutěžící se seznámil s těmito pravidly a souhlasí s podmínkami soutěže obsaženými v těchto pravidlech.

b) Svou dobrovolnou účastí v soutěži vyslovuje účastník soutěže svůj souhlas s tím, aby jím vytvořené
autorské dílo bylo v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v aktuálním znění, užito tak,
že bude veřejně vystaveno na veřejně přístupných výstavách a na internetových stránkách pořadatelů
soutěže.
c) Soutěžící zaručuje bezúplatný převod autorských práv k zaslaným příspěvkům na organizátory soutěže, a to
v případě oblastí použití uvedených v těchto propozicích. Organizátoři soutěže vlastní autorské práva k
příspěvkům zaslaným do této soutěže v rozsahu, který mu umožňuje tyto příspěvky vystavovat,
zveřejňovat a dále nakládat s příspěvky soutěžících za účelem propagace výtvarné soutěže LESY A PŘÍRODA
KOLEM NÁS a soutěžního tématu s tím, že mu náleží především právo zveřejňovat tyto příspěvky na
internetové adrese organizátorů, facebookových profilech organizátorů soutěže a facebookovém profilu
Lesní pedagogiky.
d) Soutěžící souhlasí s užitím díla v jakémkoliv barevném a prostorovém provedení.
e) Vytvořené dílo je dílem původním, soutěžící (autor) je jediným oprávněným subjektem k poskytnutí
licence, soutěžící vlastní neomezená autorská práva k zaslaným výtvarným pracím, nejde o dílo
spoluautorů, nejsou porušována práva třetích osob. Pro případ jakéhokoliv narušení pravdivosti těchto
daných prohlášení můžou organizátoři požadovat odpovídající nárok na smluvní pokutu v dohodnuté výši.
Vedle práva na smluvní pokutu doporučuji samozřejmě, abyste si zachovali i případné právo na náhradu
škodu.
f) Jaké osobní údaje jsou zpracovávány? Organizátoři výtvarné soutěže – Lesy České republiky, s.p., Krajské
ředitelství České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a místní knihovny –
zpracovávají pouze osobní údaje, poskytnuté soutěžícím dobrovolně z vlastní vůle.
g) Soutěžící na zadní straně výkresu na soutěžním štítku uvádí tyto osobní údaje: jméno autora, věk, třída,
soutěžní kategorie, název a adresa školy (pokud soutěžící neuvede svoji adresu), název soutěžní práce,
adresa a emailový kontakt na který je možné informaci o ocenění práce předat.
h) Všechny osobní údaje uvedené v soutěžním štítku shromažďovány výhradně pro organizační účely výše
uvedené soutěže a kontaktování přihlášených účastníků výše uvedené soutěže z důvodu sdělování
informací týkajících se této soutěže. Kontaktování účastníků se uskuteční pouze pro účely pozvání autora
vítězné práce na slavnostní vyhodnocení místních kol a krajského kola soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM
NÁS“ a na informaci o veřejně přístupných výstavách vítězných prací. Organizátoři soutěže prohlašují, že
získané osobní údaje budou používat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Získané
osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány jiným subjektům.
i) Osobní údaje v elektronické podobě jsou uchovávány pouze do slavnostního vyhlášení vítězných prací
příslušného krajského kola soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“. Po tomto datu jsou zlikvidovány
vymazáním osobních údajů. Osobní údaje v listinné podobě – seznamy budou zlikvidovány skartací. Osobní
údaje v listinné podobě na soutěžních štítcích budou uloženy u organizátorů soutěže a nebudou předávány
jiným subjektům.
j) Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
organizátory soutěže, a to i bez udání důvodu, písemným oznámení na email kamil.bjacek@lesycr.cz.
Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
k) Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce má právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní
údaje zpracovávány.
l) Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce má právo na bezodkladnou opravu nepřesných osobních údajů,
které se ho týkají.
m) Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud osobní
údaje již nejsou potřeba pro účely, k nimž byly shromažďovány, dále pokud byl odvolán souhlas, na jehož
základě jsou údaje zpracovávány, dále pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně.
n) osobní údaje jsou zpracovávány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
Směrnice 95/46/ES
o) Předpokládá se, že soutěžící, vyzvedávající cenu na slavnostním vyhodnocení soutěže, je oprávněný k
vyzvednutí ceny

