VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Podpořte evropské šelmy. Vyrobte jim velkou pohlednici s přáním, jak by lidé a šelmy
mohly žít spolu. Vítězové získají volné vstupenky do zoo a další zajímavé ceny.
Výtvarná soutěž je součástí mezinárodní kampaně Žijeme tu spolu (EAZA Carnivore
Campaign) na záchranu evropských šelem. Soutěž probíhá do 15. května 2009. Autoři
nejlepších děl budou slavnostně vyhlášeni v 8. června 2009 v ZOO Dvůr Králové.
Kdo se může zúčastnit

Druhá část představuje rubovou stranu pohlednice včetně malované poštovní známky,

Jednotlivci a školní kolektivy s výjimkou zaměstnanců ZOO Dvůr Králové a. s., jejich

mohl žít spolu. Hodnocení: až 25 bodů.

adresních řádků a zejména písemného vzkazu soutěžícího s přáním, jak by lidé a šelmy

rodinných příslušníků a osob spojených s organizátorem nebo pořádáním soutěže.
Soutežící musí být v době konání soutěže občanem České republiky.
Kategorie soutěžících: (1) Jednotlivci do 15 let, (2) jednotlivci nad 15 let, (3) Kolektiv

Vyřazení díla ze soutěže

MŠ, (4) Kolektiv ZŠ, (5) Kolektiv SŠ, (6) Kolektiv speciálních, zvláštních a pracovních

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže:

škol.

- dílo autora, který se do soutěže nepřihlásil (nevyplnil přihlášku na webu),
- druhé a každé další dílo od jednoho soutěžícího; do soutěže bude zařazeno pouze první

Způsob přihlášení do soutěže

zaslané dílo,
- vadně označené dílo, tedy dílo bez identifikačního štítku, nebo opatřené chybně

Do soutěže se lze přihlásit pouze vyplněním přihlášky na www.zoodvurkralove.cz/cs/

vyplněným, poškozeným, nečitelným, či od vzoru odlišným identifikačním štítkem.

vzdelavani-a-ochrana/souteze-pro-deti/. Své nejlepší dílo, maximálně jedno v každé

- dílo nekompletní (bez některé ze dvou částí),

kategorii soutěže, následně zašlete poštou na adresu pořadatele. Uzávěrka soutěže je 15.

- dílo neodpovídajícího formátu či tématu,

května 2009. Pro zařazení do soutěže je rozhodující datum doručení zásilky. Pořadatel

- dílo hrubé, urážlivé nebo neetické.

do soutěže přijímá pouze díla zasláná poštovní zásilkou. Každý soutěžící může zaslat
nejvýše jedno dílo do každé kategorie.

Ostatní

Ceny

- Soutěžící musí být autorem přihlášeného díla, vlastnit na přihlášené dílo veškerá práva a

Pro vítěze v každé kategorii jsou připraveny zajímavé ceny od ZOO Dvůr Králové a jejích

Pokud dílo obsahuje jakékoliv elementy, které jsou subjektem práv třetích stran, soutěžící

partnerů. Mezi jinými volné vstupenky do zoo pro vítězné jednotlivce i pro všechny členy

je povinen získat souhlasy k použití a k publikování bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

vítězných kolektivů.

- Pořadatel nebude díla doručená do soutěže zasílat soutěžícím zpět. Pořadatel neručí za

je zodpovědný za veškeré právní požadavky způsobené uveřejněním jím přihlášeného díla.

ztrátu, nedoručení či prodlení děl, pozvánek a výher zasílaných prostřednictvím pošty či

Průběh soutěže
Uzávěrka soutěže je 15. května 2009. Vyhodnocení do soutěže přijatých děl provede
obdorná porota, která udělí v každé kategorii první, druhé a třetí místo. Díla budou
posuzována na základě výtvarné kreativity (25 bodů), kvality zpracování (25 bodů)
a obsahu přání, jak bychom mohli společně žít s šelmami (25 bodů), a to v každé kategorii
zvlášť. Výsledky soutěže budou zveřejněny na stránkách www.zoodvurkralove.cz.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v ZOO Dvůr Králové 18. června 2009.
Soutěžícím, jejichž díla budou do soutěže přijata, zašle pořadatel emailem pozvánku, která
bude zároveň sloužit jako volná vstupenka do zoo. Pořadatel nemůže podávat informace
o stavu hodnocení jednotlivých děl v průběhu soutěže.

Specifikace přihlašovaných děl
Soutěžní dílo bude představovat zvětšenou maketu lícové i rubové strany pohlednice

jiným způsobem.
- Soutěžící uděluje pořadateli oprávnění dílo užít bez omezení všemi způsoby užití, včetně
případné aukce, prodeje, reklamních a propagačních účelů, bez nároků na honorář za
autorská práva.
- Soutěžící souhlasí s bezplatným uveřejněním a užitím svého jména, podobizny,
obrazového či zvukového záznamu ve sdělovacích prostředcích a reklamních
a propagačních materiálech.
- Soutěžící souhlasí s poskytnutím osobních údajů uvedených na identifikačním štítku
a s jejich zpracováním a využitím pořadatelem na dobu do odvolání tohoto souhlasu.
Pořadatel může zpracováním údajů pověřit nebo je poskytnout třetí osobě.
- Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí se všemi uvedenými pravidly a podmínkami
a je si vědom, že jakékoliv porušení těchto pravidel povede k diskvalifikaci.
- Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže nebo soutěž zrušit
bez udání důvodů a stanovení náhrady.

vlastní výroby. Soutěžní dílo tvoří dvě části (dva archy papíru). Pro obě části díla je
stanoven formát A4 (20,99 x 29,70 cm). Obě části soutěžního díla musí být na rubové
straně opatřena identifikačním štítkem, který je ke stažení na webu zoo.
První část představuje lícovou stranu pohlednice s výtvarně zpracovaným poselstvím na
téma kampaně Žijeme tu spolu. Výtvarná technika není stanovena.
Hodnocení: až 50 bodů.

Pořadatel a zasílací adresa
Pořadatelem soutěže je ZOO Dvůr Králové, a. s., Vzdělávání a marketing, Štefánikova
1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
Obálku se soutěžním dílem označte nápisem „Žijeme tu spolu“ a zasílejte poštou na adresu
pořadatele.

Identifikační štítek

Nezapomeňte

Identifikační štítek dvakrát vytiskněte, čitelně

Každý soutěžící může do soutěže přihlásit

vyplňte a přilepte na rubové strany obou částí vašeho

pouze jedno dílo.

soutěžního díla. Poté vše zašlete poštou v jedné
obálce na adresu pořadatele. Obálku označte

Nezapomeňte se do soutěže přihlásit vyplněním

nápisem “Žijeme tu spolu”.

elektronického formuláře na webu zoo.

Kolektiv

Jednotlivec
do 15 let

MŠ

SŠ

nad 15 let

ZŠ

Spec./zvl./prac. školy

výtvarná soutěž Žijeme tu spolu

Identiﬁkační štítek

Třída

Počet autorů

Jméno a příjmení (soutěží-li kolektiv, uveďte jméno kontaktní osoby)

E-mail soutěžícího nebo kontaktní osoby

Telefon soutěžícího nebo kontaktní osoby

Název školy (vyplní jen kolektivy)

Ulice a č. p.

PSČ

Město

Podpis (nebo razítko školy)
Prohlašuji, že mnou
uvedené údaje jsou
pravdivé a že jsem se
důkladně seznámil(a)
s pravidly soutěže
a zavazuji se jimi řídit.

