
PRAVIDLA SOUTĚŽE
„VZPOMÍNKY Z POLSKA”

I. Obecná ustanovené

1. Pořadatelem  Soutěže je  Nadace Polsko-československé solidarity se sídlem Kłodzku, ul.
Wojska Polskiego 18 .

2.  Soutěž  je  organizována  v  rámci  realizace  projektu  "Setkání  nejenom  v  síti",
spolufinancováno polským Ministerstvem zahraničních věcí.

3. Pravidla definují podmínky, za kterých se soutěž koná, a podmínky účasti.

4. Cílem soutěže je popularizace znalostí o Polsku.

5. Účast v soutěži je dobrovolná

II. Organizační předpoklady

1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni Češi ve věku nad 18 let.

2.  Základem pro účast  v Soutěži  je  zaslání  vzpomínek na cestu do Polska na e-mailovou
adresu -  konkurs.spczs@seznam.cz

3.Soutěžní práce budou hodnoceny
- 1. kolo - Pokud počet poslaných prací přesaháhne 10 – o postupujících do druhého kola
rozhodne komise jmenovaná Nadací. V případě méně než 10 prací budou okamžitě převedeny
do druhého kola.
-  2.  kolo –  rozhodnou návštěvníci  skupin sociálních  sítí:  "POLSKO - tipy na dovolenou,
krásná místa a zajímavosti" a "Kempování a cestování v Polsku"- součet počet reakcí (lajky) v
obou skupinách. 

III. Prohlášení účastníků

1. Podmínkou účasti v Soutěži je zaslání práce na uvedenou e-mailovou adresu.



2. Účastník účastí v Soutěži souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely Soutěže za
podmínek stanovených zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka
zákonů z roku 2002, č. 101, položka 926, ve znění pozdějších předpisů).

3. Účastník, prohlašuje,  že jeho dílo je autorským dílem a neporušuje žádná práva třetích
osob, zejména práva duševního vlastnictví nebo autorská práva, nese plnou občanskoprávní a
právní odpovědnost v případě nároků třetích osob.

4.  Nadace  si  vyhrazuje  právo  vybrat  jednotlivé  vzpomínky  ke  zveřejnění  a  bezplatně  je
prezentovat pro propagační a informační účely.
 
5. Účastník Soutěže prohlašuje, že se seznámil s obsahem Pravidel.

IV. Požadavky na vzpomínky

1. Přihlášené práce musí splňovat následující kritéria:
a/ musí být v souladu s předmětem soutěže – „Vzpomínky z Polska“
b/ uchazeč musí být autorem díla,
c/ rozsah děl by neměl být menší než 1 stránka a nepřesahovat 5 stránek standardního
textu (Times New Roman, velikost písma 12),
Práce budou ilustrovány fotografiemi - minimálně 2, maximálně 10.

2. Každý účastník může zaslat pouze jeden soutěžní příspěvek.
3. Díla musí být zaslána elektronicky na tuto adresu: konkurs.spczs@seznam.cz názvem

„vzpomínky z Polska, jméno a příjmení autora"
4. Práce by měly být zaslány nejpozději do 15. listopadu 2020

V. Hodnocení prací a výhry

1. Pokud  počet  poslaných  prací  nepřesáhne  10  –  o  postupujících  do  druhého  kola
rozhodne trojčlenná komise jmenovaná Nadací.

2. Rozhodnutí komise se přijímají prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy komise.

3. Komise vybere 5 až 10 prací, které se kvalifikují do druhého kola.
4. V druhém kole  rozhodnou návštěvníci  skupin  sociálních  sítí:  "POLSKO -  tipy  na

dovolenou, krásná místa a zajímavosti" a "Kempování a cestování v Polsku"- součet
počet reakcí (lajky) v obou skupinách. 

5. Komise může požádat Nadaci o další výhry.
6. Komise označí Nadaci práce vhodné k publikaci.
7. Výhra v soutěži je:

- Nejlepší práce bude oceněna voucherem na víkendový pobyt, tzn. 3 dny a 2 noci s
polopenzí  pro  dva  v  Polsku  v  Kladské  kotlině.  Komise  která  bude udělovat  ceny
soutěže, může odměnit i další články za jejich mimořádný obsah a přínos. 

VI.  Harmonogram soutěže 

1. Poslání soutěžní práce - do 15. listopadu 2020.
2. 1. kola - Hodnocení práce komisí - do 17. listopadu 2020.
3. 2. kolo - hodnocení uživatelů internetu - do 20. listopadu
4. Oficiální  vyhlášení  výsledků  -  21.  listopadu  2020.  Výsledky  budou  vyhlášeny  na

webových  stránkách  Nadace  spczs.eu/wordpress  a  na  facebookových  stranách



POLSKO - tipy na dovolenou, krásná místa a zajímavosti, Kempování a cestování v
Polsku; Praga i Czechy dla każdego, Zprávy z Polska, Polsko dnes

VII. Závěrečná ustanovení

1. Oznámení, pravidla a informace o soutěži budou zveřejněny na webových stránkách
Nadace a na facebookové stránkách POLSKO - tipy na dovolenou, krásná místa a
zajímavosti,  Kempování a cestování  v Polsku, Grupa Praga i  Czechy dla każdego,
Zprávy z Polska, Polsko dnes

2.  Veškeré spory týkající se výkladu těchto předpisů a průběhu Soutěže řeší Nadace
3. Rozhodnutí nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat.


