Online výtvarná soutěž pro děti do 10 let v rámci Dne pro dětskou knihu

KOČKY KAM SE
PODÍVÁŠ
Podmínky a pravidla soutěže
1.

Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (dále jen
knihovna), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.

2.

Soutěž probíhá v termínu od 19. října do 23. listopadu 2020.

3.

Soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let (včetně).

4.

Podmínkou účasti v soutěži je vlastnoručně vytvořený obrázek na téma Kočky kam se podíváš.

5.

Technika zpracování je libovolná (malba, kresba, koláž…).

6.

Obrázek je třeba vyfotit nebo oskenovat a poslat emailem na info@kfbz.cz nebo zprávou na facebook knihovny
@zlinknihovna. Případně můžete originál obrázku zaslat poštou na adresu uvedenou v bodě 1.

7.

Ve zprávě / mailu je třeba uvést název obrázku, jméno, příjmení a věk autora, kontakt na rodiče nebo zákonného
zástupce dítěte (e-mail nebo telefon). Bez těchto údajů nebude možno obrázek do soutěže zařadit.

8.

Doručené obrázky budou zveřejněny od 25. listopadu na facebooku knihovny, kde bude možné hlasovat do
30. listopadu o nejhezčí obrázek. Vítězové budou zveřejněni 1. prosince. U obrázku bude vždy zveřejněno křestní
jméno, věk autora a název obrázku.

9.

První 3 soutěžící s největším počtem bodů („lajků“) získají zajímavé knihy a drobné dárky. Jednomu soutěžícímu
bude dále udělena Cena kocoura Miloše. Jména a příjmení vítězů budou zveřejněna na facebooku, webu knihovny
a na blogu dětského oddělení knihovny Zlínská knihovnička.

10.

Vítězové budou kontaktováni prostřednictvím jimi zaslaných kontaktů a individuálně s nimi bude domluven způsob
předání cen.

11.

Zapojením do soutěže vyjadřuje rodič nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle bodu 7 těchto pravidel za účelem organizace výtvarné soutěže, vyhodnocení výsledků a zveřejnění jména
a příjmení vítězů soutěže v rámci propagace a dokumentace činnosti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně,
která je správcem údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, budou uchovány po dobu trvání výstavy
soutěžních prací a zlikvidovány měsíc po jejím skončení.

12.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje
právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.

13.

Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu knihovny kfbz.cz a blogu oddělení pro děti Zlínská knihovnička
deti.kfbz.cz.

