
Podrobná pravidla soutěže DĚTI MALUJÍ MUZEUM 

1. Úvodní ustanovení  

Tato pravidla stanovují podmínky a průběh soutěží s názvem „DĚTI MALUJÍ MUZEUM“ a „ZKUS BÝT 

MUZEOLOGEM“ (dále jen „soutěž“ či „soutěže“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně 

upravuje pravidla této soutěže. Organizátorem a pořadatelem soutěže je Národní zemědělské 

muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 (dále jen „NZM“ či „pořadatel“). 

2.  Cíl soutěže a její průběh 

Cílem soutěže je rozvíjet dětské výtvarné dovednosti, představivost a fantazii. Soutěž je určena pro 

děti od 0 do 18 let a probíhá až do odvolání. Každý týden začíná nové kolo soutěže na stejné téma, 

které je vždy následující pondělí dalšího týdne vyhodnoceno.  Ze zaslaných dětských výtvorů vylosují 

zaměstnanci NZM každé pondělí 3 výherce, kteří obdrží odměnu – 1 volnou rodinnou vstupenku do 

NZM a věcnou odměnu pro dítě.  

3. DOBA TRVÁNÍ: doba trvání od 30. 3. 2020 až do odvolání 

4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže jsou děti ve věkové kategorii od 0 let do 18 let, přihlášené 

prostřednictvím rodiče či zákonného zástupce. Účastník (jeho rodič/zákonný zástupce) přihlásí své 

dílo do soutěže zasláním obrázku na email lektor@nzm.cz. Spolu s obrázkem uvede účastník v emailu 

také křestní jméno dítěte a jeho věk, a uvede informaci, zda může pořadatel spolu tyto údaje 

k publikovanému výtvoru na svých webových či FB stránkách uvést.  

5. KAŽDÝ ÚČASTNÍK MŮŽE TÝDNĚ ODEVZDAT POUZE JEDEN OBRÁZEK ČI PŘÍSPĚVEK. V případě, že 

účastník v přechozích kolech nevyhrál, může se každý týden zúčastnit znovu.  

6. AUTORSKÁ PRÁVA: Účastník (jeho rodič/zákonný zástupce) odevzdáním díla do soutěže potvrzuje, 

že obrázek či příspěvek je dílem soutěžícího a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám 

práva jeho užití v neomezeném rozsahu.  

Odevzdáním díla soutěžící (jeho rodič/zákonný zástupce) prohlašuje a zaručuje, že předložený 

obrázek či příspěvek neporušuje jakákoliv autorská práva a že má právo udělit veškerá práva a licence 

udělené na jeho zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli 

nároků nebo věcného břemene.  

Účastník soutěže (v zastoupení rodiče/zákonného zástupce) poskytuje odevzdáním do soutěže 

pořadateli soutěže nevýhradní neomezenou licenci. Dává tak provozovateli právo využívat dílo všemi 

zákonem dovolenými způsoby užití podle vlastního uvážení (např. ke svým marketingovým účelům) 

bez dalšího souhlasu účastníka. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.  

7. VÝHRY: každý týden 3x volná rodinná vstupenka do NZM Praha a věcná odměna pro dítě. 

8. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher budou použity emailové adresy, které 

pořadatel obdržel zasláním obrázků. Výhru si může účastník vyzvednout osobně v NZM Praha nebo 

mu bude doručena poštou – v obou případech výherce obdrží výhru až po skončení vládou 

ustanovených opatření v souvislosti s nynější karanténou spojenou s COVID-19. Nebude-li výherce 

reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. 

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  

mailto:lektor@nzm.cz


Výherce souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu křestního jména a věku dítěte na 

webových a Facebookových stránkách NZM. 

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí 

údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na e-mailové adrese organizátora 

odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování 

nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností 

organizátorem se může účastník obrátit na organizátora. 

10. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 

• Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel 

tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 

pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. 

• O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si 

vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně 

změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání. 

• Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. 

 

27. 3. 2020 


