
 

 
 

1. ročník umělecké soutěže pro lidi s mentálním postižením  

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

1. Organizátor soutěže 

Soutěž vyhlašuje a organizuje NADĚJE, pobočka Otrokovice, třída Tomáše Bati 

1619, 765 02 Otrokovice, dále jen „Organizátor“. 

2. Kontaktní osoba 

Lucie Dubínová, lucie.dubinova@nadeje.cz, mobil: 770 106 530 

www.nadeje.cz/otrokovice  

3. Téma soutěže 

Beránek, který zachránil svět 

4. Výtvarná technika 

Libovolná. 

5. Důležité termíny 

• 22. 3. 2023 uzávěrka přihlášek do soutěže a příjmu přihlášených děl  
do soutěže. 

• Od 24. 3. do 29. 3. 2023 probíhá hlasování veřejnosti prostřednictvím 
Facebooku. 

• Do 30. 3. 2023 budou vítězní autoři a osoby, uvedené na přihlášce jako 
kontaktní, informováni o udělení ceny e-mailem. 

• Od 5. 4. do 10. 5. 2023 proběhne výstava všech přihlášených děl v 
klubových prostorách NADĚJE, pobočka Otrokovice, Erbenova 990, 765 
02 Otrokovice. 

• Dne 5. 4. 2023 proběhne slavnostní zahájení výstavy, vernisáž a předání 
cen výhercům. 
 

6. Pro koho je soutěž určena 

Soutěž je určena pro lidi s mentálním postižením žijící ve Zlínském kraji. 

Výsledky budou vyhlášeny ve dvou kategoriích: 

I. kategorie: vítězná díla vybere odborná porota 

II. kategorie: vítězná díla vybere široká veřejnost na Facebooku na stránce 

NADĚJE, pobočka Otrokovice. Odborná porota ze zaslaných děl vybere 

maximálně 10 děl k hlasování pro veřejnost. Veřejnost pak bude hlasovat 

formou udělení like k určitému dílu – vyhrává dílo s největším počtem like  

u fotky konkrétního díla. 
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Každý umělec i kolektiv může do soutěže přihlásit a zaslat maximálně 2 svá 

díla. 

7. Přihlášení do soutěže 

Do soutěže bude účastník přihlášen poté, co bude organizátorovi doručena 

vyplněná přihláška, a zároveň doručena zaslaná výtvarná práce. Přihlášky je 

možné zaslat e-mailem na adresu lucie.dubinova@nadeje.cz do 22. 3. 2023. 

Součástí přihlášky je souhlas zákonného zástupce či opatrovníka autora  

s účastí v soutěži a krátký příběh o umělci a obrazu (maximálně strana A4). 

8. Termín zaslání přihlášených děl 

Výtvarné práce je nutné předat nebo zaslat na adresu organizátora nejpozději 

do 22. 3. 2023. 

9. Označení přihlášených děl 

Přihlášené dílo musí být na zadní straně opatřeno popiskou s těmito údaji: 

• Jméno a příjmení autora 

• Věk autora 

• Název díla 

• Název a adresa subjektu, který dílo zasílá 

• Krátký příběh o umělci a díle (max. strana A4) 

• Kontaktní osoba (jméno, e-mailové a telefonické spojení na kontaktní 
osobu, která s námi bude na projektu spolupracovat či kontakt  
na zákonného zástupce: email, telefon (pro případ výhry). 
 

10. Formát 

Plošná přihlášená díla budou v maximálním rozměru A2. 

Prostorová, plastická díla budou v podobě, aby mohla stát samostatně,  

v maximálním rozměru 100 x 50 x 50 cm. 

Přijímány budou pouze originály prací. 

11. Důvody pro vyloučení ze soutěže 

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže díla s nevhodnou tematikou 

a neoznačená díla. Do soutěže budou zařazena jen ta díla, která respektují 

pravidla soutěže. 

12. Určení výherců 

O výhercích soutěže rozhodne odborná porota a bude vyhlášeno první, druhé  

a třetí místo.  

Bude také udělena 1 cena veřejnosti. 
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13. Výhry pro soutěžící 

Výherci jednotlivých soutěžních kategorií obdrží věcné dary. Ceny budou 

předány v rámci vernisáže výstavy, případně po předchozí dohodě doručeny 

výherci poštou na adresu uvedenou v přihlášce. 

1. cena poroty: Kreslící tabulka s LED podsvícením + sada uměleckých 

pastelek + sada skicáků + akrylové barvy + balíček NADĚJE 

1. cena veřejnosti: startovací sada na malování (malířský stojan, barvy, plátna) 

+ další sada pláten + modelovací hmota + balíček NADĚJE 

14. Vyhlášení vítězů soutěže 

Výherci budou vyhlášeni do 30. 3. 2023 a vítězní autoři a osoby, uvedené  

na přihlášce jako kontaktní, budou informováni e-mailem o udělení ceny. 

Slavnostní předání cen vítězům proběhne 5. 4. 2023 v rámci vernisáže  

a slavnostního zahájení výstavy všech přijatých děl na adrese NADĚJE, 

pobočka Otrokovice, Erbenova 990, 765 02 Otrokovice.  

Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. 

15. Prodej děl 

Autor nebo jeho zákonný zástupce může nabídnout dílo k prodeji. Za tím 

účelem vyznačí na přihlášce svůj souhlas a minimální hodnotu obrazu a číslo 

účtu, na který bude výtěžek autorovi díla zaslán. Výtěžek je určen přímo 

autorovi díla.  Prodej bude probíhat po dobu vystavení děl, tedy od 5. 4. 2023 

do 10. 5. 2023.  

Soutěžící a jejich zákonní zástupci berou na vědomí, že v přihlášce do soutěže 

je nutné uvést i skutečnost, zdali souhlasí se zařazením zaslaného výtvarného 

díla do prodeje děl. 

16. Prohlášení soutěžících 

Svou účastí soutěžící i jeho zákonný zástupce akceptují pravidla a podmínky 

soutěže a vyjadřují souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka a jeho 

podoby, jakožto i zaslaného výtvarného díla organizátorem pro účely soutěže. 

V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen 

jako „GDPR“), budou všechny osobní údaje soutěžících shromažďovány 

výhradně pro organizační účely výše uvedené soutěže a kontaktování 

přihlášených účastníků výše uvedené soutěže z důvodu sdělování informací 

týkající se této soutěže. Organizátor soutěže prohlašuje, že získané osobní 

údaje budou použity pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného 



 

 
 

účelu. Získané osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány jiným 

subjektům. 

Zasláním výtvarné práce do soutěže „Beránek, který zachránil svět“ poskytuje 

účastník soutěže organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení  

a věku v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v mediích a na webových 

nebo facebookových stránkách Organizátora soutěže během výstavy. 

Svou dobrovolnou účastí v soutěži vyslovuje účastník souhlas s tím, aby jím 

vytvořené autorské dílo bylo užito v souvislosti s prezentací výsledků soutěže  

v mediích a uděluje tímto organizátorovi nevýhradní licenci ve smyslu zákona  

č. 121/2000 Sb., o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů, v platném znění. 

Účastníci a jejich zákonní zástupci dále svou dobrovolnou účastí v soutěži 

vyslovují souhlas i s pořizováním audio a video záznamů a fotografií během 

slavnostního zahájení výstavy uvedeného v čl. 13 těchto podmínek a jejich 

publikováním za účelem propagace soutěže a činnosti organizátora. 

17. Závěrečná ustanovení 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněném případě soutěž zkrátit, 

přerušit či změnit její podmínky a pravidla, dále si vyhrazuje právo rozhodovat 

dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této výtvarné soutěže. 

Soutěžící nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani 

požadovat výměnu výhry za jinou. Výhru nelze převést na jinou osobu  

a neexistuje na ni právní nárok. 

Účastník soutěže neplatí žádné registrační poplatky. 

Každý účastník soutěže si hradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účastí  

v soutěži sám. 

Po skončení soutěže budou přihlášená a v aukci neprodaná díla k vyzvednutí 

na adrese NADĚJE, pobočka Otrokovice, Erbenova 990, 765 02 Otrokovice. 

Tato díla bude možné osobně vyzvednout do 30. 6. 2023. Po tomto datu nemá 

organizátor již povinnost díla uschovávat.  

Účastníci soutěže berou na vědomí, že organizátor soutěže nenese 

odpovědnost za jakékoli potenciální škody na díle vzniklé po zaslání díla, 

především pak během manipulace s dílem a během samotné výstavy. 

Organizátor je rovněž vyloučen z odpovědnosti za škody na díle vzniklé během 

přepravy díla. 

Tato pravidla jsou platná a účinná od 17. 2. 2023. 


