PRAVIDLA SOUTĚŽE
„Co pro mne znamená svoboda?“

(SOUTĚŽ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL)
1. Úvodní ustanovení
Tato Pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) upravují podmínky a průběh soutěže
s názvem „Co pro mne znamená svoboda?“ (dále jen „soutěž“) a jsou jediným
dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla této soutěže. Výňatky z
těchto pravidel uvedené na reklamních a propagačních materiálech mají pouze
informativní charakter a nejsou závaznými pravidly soutěže.
2. Cíl soutěže
Senát Parlamentu České republiky, jakožto strážce demokratického systému u
nás je obhájcem základních hodnot, které jsou s demokracií neodmyslitelně
spjaty. Těmito hodnotami jsou mimo jiné především svoboda, spravedlnost pro
každého občana naší země. Téma, které budou účastníci soutěže zpracovávat,
je dáno přímo názvem soutěže – „Co pro mne znamená svoboda?“. Cílem je
vybrat ze zaregistrovaných děl nejlepší texty nebo videa zachycující osobní
pohled na svobodu nebo vyjadřující, co svoboda člověku přináší, co pro něj
znamená.
Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích:
A) literární útvar (próza) na zadané téma;
B) video na zadané téma.
V kategorii:
A - budou porotou soutěže vybrány tři vítězné literární práce, které splní
všechny podmínky stanovené v bodě 5c – Podmínky soutěže;
B - budou porotou soutěže vybrány tři vítězná videa, která splní všechny
podmínky stanovené v bodě 5d – Podmínky soutěže.
3. Vyhlašovatel
Soutěž organizuje Kancelář Senátu Parlamentu České republiky sídlem
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1, e-mail: epodatelna@senat.cz. V
porotě soutěže zasednou vybraní zaměstnanci Kanceláře Senátu Parlamentu
České republiky.
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4. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže mohou být jednotlivci – studenti středních a vyšších
odborných škol s doručovací adresou na území České republiky, kteří splní
všechny podmínky soutěže.
5. Podmínky soutěže
Soutěže se platně zúčastní ten účastník, který do soutěže přihlásí
prostřednictvím registračního formuláře pouze jedno soutěžní dílo v jedné
kategorii, nebo jedno dílo v každé z kategorií. Všechny údaje uvedené v
registračním formuláři musí být pravdivé, v případě uvedení nepravdivých
údajů bude účastník ze soutěže vyřazen.
Soutěžní dílo musí splňovat následující kritéria:
a) zpracovává, dokumentuje, zobrazuje nebo jinak zachycuje soutěžní téma,
kterým je „osobní význam svobody“;
b) bylo přihlášeno do soutěže prostřednictvím registračního formuláře na
webových stránkách soutěže https://www.senat.cz/svoboda v termínu od
10. 12. 2020 do 31. 12. 2020, a to nejpozději do 24:00 hodin. Registrace
do soutěže je možná pouze elektronicky prostřednictvím registračního
formuláře s vyplněním všech povinných údajů;
c) soutěžní literární útvar (dílo odevzdané do kategorie a) musí mít rozsah 2
až 3 normostrany textu, tj. 3600 až maximálně 5400 znaků vč. mezer;
d) soutěžní video (dílo odevzdané do kategorie b) musí mít délku max. 2
minuty, rozlišení minimálně 640 x 480 pixelů; soutěžní video bude do
soutěže přihlášeno prostřednictvím sdíleného odkazu v registračním
formuláři; soutěžní video nesmí být v průběhu trvání soutěže měněno nebo
odstraněno;
e) soutěžní díla (literární útvary/videa) nesmí svým obsahem porušovat či
ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského
soužití a nesmí být jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže
taková díla, která budou moci způsobit či způsobí Vyhlašovateli v průběhu
soutěže ohrožení dobré pověsti;
f) každý účastník soutěže, v obou kategoriích, může odeslat pouze jedno
soutěžní dílo. V případě nahrání více soutěžních děl bude účastník ze soutěže
vyřazen.
6. Doba trvání a místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky. Registrace a odeslání soutěžních děl
probíhá v termínu od 10. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Výběr vítězných děl
(literárních útvarů/videí) proběhne od 4. 1. 2021 do 18. 1. 2021. Zveřejnění
výsledků soutěže (vítězů všech kategorií) se uskuteční dne 19. 1. 2021 na
webových stránkách soutěže a na facebookových stránkách Senátu PČR .
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7. Výhry
Hlavní výhrou bude odměněno jedno nejlepší soutěžní dílo v obou kategoriích.
Dílčími výhrami v kategorii:
„A“ budou oceněni 3 nejlepší soutěžní díla v této kategorii;
„B“ budou oceněni 3 nejlepší soutěžní díla v této kategorii.
Dílčí výhry společné pro všechny oceněné soutěžící v kategoriích A i B):
věcné ceny, pamětní list, osobní setkání se senátory a prohlídka Senátu,
debata, kalendář.
8. Předání výhry
Účastníkům soutěže bude výhra předána osobně nebo zaslána poštou.
Vyhlašovatel bude na základě údajů uvedených v registračním formuláři
telefonicky nebo e-mailem kontaktovat vítězné účastníky. Nebude-li možné
výherce zastihnout telefonicky/e-mailem a neodpoví-li na zaslaný e-mail
nejpozději do 25. 1. 2021, ztrácí na výhru nárok. Výhra pak propadá ve
prospěch Vyhlašovatele, který je oprávněn ji udělit v dalšímu výherci v pořadí,
který bude porotou soutěže pro tyto účely vybrán.
Ceny budou slavnostně předány v sídle Senátu Parlamentu České republiky.
Termín bude dodatečně uveden na webových stránkách soutěže a na
facebookových stránkách Senátu Parlamentu ČR.
V případě neúčasti na osobním předávání cen bude vítěznému účastníkovi
odměna zaslána poštou, a to nejpozději k datu 2. 2. 2021.
9. Souhlas se zpracováním osobních údajů a osobnostní práva
Účastník soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je
plně dodržovat.
Účastník soutěže přihlášením díla do soutěže poskytuje souhlas se
shromažďováním a zpracováním osobních údajů včetně pořizování podobizny
(fotografie), obrazových a zvukových záznamů a s jejich rozšiřováním, to vše
v rozsahu jméno, příjmení, věk, škola, fotografie, obrazový a zvukový záznam
pro účely vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků včetně zveřejnění výsledků
soutěže (vítězů všech kategorií) na webových stránkách Senátu Parlamentu ČR
a na facebookových stránkách Senátu Parlamentu ČR a osobních údajů v
rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, věk, adresa bydliště pro
účely předání cen.
Na základě tohoto souhlasu budou osobní údaje zpracovávány nejdéle do 31.
12. 2025. Fotografie budou pořízeny v případě osobního předání ceny vítězným
autorům.
Správcem osobních údajů je Kancelář Senátu.
V případě, že je účastník soutěže mladší 18 let je povinen předložit zákonnými
zástupci podepsaný „Souhlas k pořizování podobizny (fotografie), obrazových
nebo zvukových záznamů a k jejich rozšiřování podle § 85 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku a ke zpracování osobních údajů a jejich
ochrany ve smyslu příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů
Sb., (dále jen „souhlas“).
V případě, že soutěžní dílo zachycuje další fyzické osoby, je účastník povinen
získat a předložit souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (v případě
osob mladších 18 let) se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném
rozsahu. Souhlas zákonného zástupce musí být v případě výhry doložen
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písemně na formuláři, který Vyhlašovatel účastníkům poskytne, a do termínu
stanoveného Vyhlašovatelem.
Kontakt
na
pověřence
pro
ochranu
osobních
údajů:
https://www.senat.cz/informace/gdpr/index.php?ke_dni=3.11.2020&O=12.
Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat nebo podat stížnost u
dozorového úřadu. Svá práva může účastník soutěže uplatnit prostřednictvím
e-mailové adresy: epodatelna@senat.cz.
Účastník v soutěži potvrzujte, že:
 je autorem poskytnutého soutěžního příspěvku,
 jako
autor
souhlasí
a
poskytuje
vyhlašovateli
oprávnění
k neomezenému užití soutěžního příspěvku všemi možnými způsoby
užití, a to bezúplatně, nevýhradně, časově a územně neomezeně.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit v plném rozsahu či zrušit
její část a vyrozumět o tom všechny přihlášené účastníky.
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