
  
 
 
 
 

Projekt Tajemství keramiky, aneb polsko-české kurzy je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální  
rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. Překračujeme hranice. 

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE    

„Květinové fantazie - lídové vzory”  

 

I. Pořadatel:  

 

1. Obecní uřad v Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12 47-240 Bierawa 

 

II. Předmět a pravidla soutěže: 

 

Předmětem soutěže je nalezení prác, pro které vůdčím tématem jsou lídové vzory, v následujících 

oborech a kategoríich:  

 

1. Fotografie 

 

a. Kategorie děti - 6 - 12 let 

b. Kategorie mládež - 13 - 18 let 

c. Kategorie dospělí – více než 18 let 

 

2. Kresba, Grafika + smíšené techniky 

 

a. Kategorie dětí - 6 - 12 let 

b. Kategorie mládež - 13 - 18 let 

c. Kategorie dospělí – více než 18 let 

 

3. Malířství 

 

a. Kategorie děti - 6 - 12 let 

b. Kategorie mládež - 13 - 18 let 

c. Kategorie dospělý – více než 18 let 

 

4. Ruční práce 

 

a. Kategorie děti - 6 - 12 let 

b. Kategorie mládež - 13 - 18 let 

c. Kategorie dospělí – více než 18 let 

 

Předpisy soutěže uvádí tato Pravidla, která vstupují v platnost dnem vyhlášení soutěže na webových 

stránkách www.bierawa.pl, a platí do doby její ukončení.  

 

 

 

 

http://www.bierawa.pl/
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II. Účastníci 

 

1. Soutěž je určená pro obyvatele partnerských obcí tzn. Obci Bierawa a také Obci Markvartovice.  

2. Pro každou obec platí motivy charakteristické pro její oblast zvlašt’. 

 

III. Cíl soutěže: 

 

Cíle soutěže: 

 

1. Zvýšení vědomí na téma charakteristických pro partnerské obce kulturních motivů a lídových vzoru. 

2. Aktivizace děti a mládeže 

3. Zapojení do společenského života 

 

Soutěž je pořadaná v rámci realizace projektu Tajemství keramiky, aneb polsko-české kurzy je 

spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu. 

Překračujeme hranice. 

 

IV. Podminky účasti: 

 

1. Soutěž je veřejná. 

2. Účastníkem soutěže může být každá zletilá nebo nezletilá fizická osoba. V případě nezletilých 

osob nutný je pisemný souhlas rodiče nebo zákonného zastupce, podle vzoru (příloha č. 1 k těmto 

pravidlům) 

3. Návrhy je třeba posílat spolu se správně vyplněnou Přihláškou (příloha č.2 k těmto pravidlům) 

4. Prace je třeba doručit osobně (sekretariát instituce) nebo poslat poštou na adresu Obecního 

kulturního a rekreačního centra ul. Kościelna 2 47-240 Bierawa, bud’ na adresu Obecního uřadu 

obce Bierawa , ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa 

5. Rozhodující z hlediska dodržení soutěžní lhůty je datum doručení  

6. Lhůta předkládání přihlášek končí 11 května 2018 r. ve 14.00 hod. 

7. Závěr soutěže proběhne do 25 maja 2018 r., údaje vítězů budou zveřejněné na webových stránkách 

www.bierawa.pl. Předání cen se bude konat během letošního Obecního Dne Dětí 03                   června 

2018 r. 

8. Každý účastník může předložit maximalně jednu práci v určeném oboru. 

9. V připadě prác v oboru Fotografie je třeba doručit také elektronickou podobu. 

 

 

V. Požadavky pro práce v jednotlivých oborech: 

 

1. Návrhy soutěžních prác druhu malířství, grafika, smíšené techniky, fotografie je třeba doručit na 

papíře minimalně ve formátu A4.  

2. Návrhy mohou být vytvořené libovolnou technikou. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo ekspozici prác. 
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VI. Osobní údaje Účastníků soutěže 

 

1. Osobní údaje Účastniků soutěže budou zpracovávány ve souladu se zákonem ze dne 29 srpna  1997 

r. o ochraně osobních údajů. 

2. Osobní údaje jsou získáváné podle pravidla libovolnosti, však uvedení údaju v rozsahu uvedeným 

v Přihlášce je podminkou účastí v soutěži. 

3. Osobní údaje získané od Účastníků soutěže v souladu s ustanovením těchto Pravidel budou 

uchováváne v databázi. 

4. Správcem údajů je Obecní úřad obci Bierawa 

5. Osobní údaje budou zprácováváne jen pro cíle spojené s realizaci teto Soutěži. 

6. Uvedení osobních údajů je libovolné. 

7. Každý Účastník má právo nahlížet do svých údajů a možnost je opravit. 

8. Údaje vítězů soutěže: jméno a příjmení budou zveřejněné na webových stránkách Pořadatele a 

prohlášené veřejně prostřednictvím tísku. 

9. Pořadatel nenese zodpovědnost za učinky uvedení chybných osobních údaju Učastníkem. 

 

VII. Licence 

 

1. Účastník oznamuje, že práce je chraněná autorskými majetkovými právy a také, že má k něj 

výhradní a neomezené autorské majetkové práva. 

2. Účastnik oznamuje, že práci vykonal sám, má ona individuální povahu a neporušuje práva třetích 

osob. 

3. Ve chvíli doručení prác na adresu uvedenou Pořadatelem, Účastník bezplatně prokazuje na 

Pořadatele právo vlastnictví exempláře práce, a také uděluje nevýhradní licence, neomezenou 

časovo a místně, na její využivání na následujících oblastech exploatace:                                        

a. zachování a kopirování na jakimkoliv médium bez ohledu na technologii, standard, systém a 

formát;                                                                                                                                         

b.veřejní provedení, vystavení, promítání, přehravání;                                                                          

c. ukládání do paměti počitače a telematické sítě včetně sítě Internet.  

4. Během využivání licence ve všech výše uvedených exploatačních oblastech, Pořadatel zajistí 

dodržování osobních autorských práv Účastníka, zvlašt’ práva do informování o autorovi práci.  

5. Účastník dovoluje Pořadatelům vykonavat práva, které záleži na Povidání, tzn. využivání  závislých 

díl, a také souhlasí s tím, aby udělalí dalšího souhlasu na vykonávání závislých práv skrz osoby 

třetí. 

6. Účastník na své náklady přejme zodpovědnost Pořadatele ve souvislosti se všemi nároky, ztráty, 

újmy nebo podklady pro nároky, které vyplyvají s poroušení skrz povidání jakýchkoliv práv 

intelektuální vlastností třetí strany. 

7. Účastník bude bránit Pořadatele na své výhrádní náklady před každou soudní žalobou, která bude 

vyplyvat s výše uvedených důvodu. 

a. Pokud využivání práce bude předmět jakékoliv žaloby třetí strany o poroušení práva intelektualní 

vlastností, stejně jako uvedeno výše. Účastník může získat pro Pořadatele pravo do dalšího 

využivání práce. 
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VIII. Vyhodnocení prác 

 

1. Vyhodnocení prác provede Soutěžní Komise, která bude složena s: 

 

a. Jeden zástupce z každé partnerské obce, 

b. Dvou zaměstnanců Obecního kulturního a rekreačního centra v Bierawie.                                        

 

2. U vyhodnocení Komise bude použivat následující kritéria: 

a. orginální nápad 

b. průhlednost, 

c. Kreativita pořizování, 

d. Estetické provedení 

e. Porozumění tématu.  

 

3. Soutěžní Komise vypracuje protokol. 

 

IX. Odměny 

 

1. Pořadatele soutěže planují věcní odměny z celkového počtu finančních prostředku do výše 7 560,00 

zł (slovy: sedem tisíc pětset šestdesat zlatých 00/100).  

2. Je naplanováno udělení prvních třech míst zvlašt’ pro každý obor a pro každou kategorii, celkem 12 

prvních, 12 druhých i 12 třetích míst.   

3. Odměny jsou spolufinancované z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků 

státního rozpočtu. Překračujeme hranice. 

4. Věcní odměny budou vítězům předany během finále dne 03 června 2018 r. Na hřití LZS v Bierawie. 

 

X. Zavěrečná ustanovení: 

 

1. Podmínkou pro účast v soutěži je souhlas s tímito Pravidly. 

2. Rozhodnutí soutěžní komise je nezvratné a není možné je napadnout opravným prostředkem. 

3. Soutěžní komise si vyhrazuje pravo do nevyřizení soutěže. 

4. Pořadatele si vyhrazuji pravo do zveřejnování jmena a přijmení a také informaci o vítězech soutěže 

a umištění těchto informaci v propagačních materiálech nebo médiích. 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. 

6. Zavázný výklad ustanovéní těchto Pravidel uskuteční Pořadatel. 

7. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použiva předpisy občanského soudního řádu. 

8. Doručené práce nebudou Účastnikům vrácené. 

9. Informace na téma projektu je možné získat: 

a) Barbara Porwoł, Obecní Rekreační a Kulturní Centrum v Bierawie, 77 4872 192 

b) Katarzyna Kostka, Obecní Uřad Bierawa, 77 4872 266 w.106 


