Odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice ve spolupráci s
Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR
vyhlašuje soutěž o nejlepší plakát proti závislostem na drogách, kouření, alkoholu

„Správným směrem 9“
HRAJETE O VELMI ZAJÍMAVÉ CENY

Hlavní myšlenkou soutěže je vyjádřit svůj životní postoj k problémům závislostí na drogách,
kouření, alkoholu…
Propozice soutěže:
Námět plakátu musí vystihovat zadání, to znamená:
•
•
•

jednoznačně zaměřen proti závislostem např. na drogách, kouření, alkoholu …
jedná se o práci jednotlivce
lze využít jakékoliv nápadité výtvarné techniky a postupy

Doba vyhlášení: 18. října 2021
Uzávěrka došlých grafických děl: do 22. prosince 2021
Slavnostní vyhlášení výsledků: 27. ledna 2022
Slavnostní vyhlášení za rok 2021 bude spojeno se zrušeným vyhlášením za rok 2020
„Správným směrem 8“.

Technické parametry výstupu (plakátu): formát 50 x 70 cm
formát souboru JPG
rozlišení 72 DPI

Podmínky dodání a registrace:
Díla budou dodána:
1) na CD ve formátu JPG
2) za využití internetového úložiště např., LeteckáPosta.cz , Úschovna.cz , Ulozto.cz
díla musí být označena:
jméno, příjmení, e-mail, přesná zpáteční adresa školy, kategorie I. ( pro základní školy) nebo
kategorie II. ( pro střední školy),
Každý účastník soutěže nebo jeho zákonný zástupce musí podepsat souhlas se
zpracováním osobních údajů na přiloženém formuláři a fyzicky je odevzdat na adrese doručení

Adresa doručení:

Město Litoměřice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Na obálce musí být uvedeno: "Správným směrem 9"

Soutěž je určena pro žáky a studenty na školách v Litoměřicích:
-

v kategorii I. pro základní školy (6.až 9.tř.)

-

v kategorii II. pro střední školy, učiliště

Hlavní kritéria hodnocení: samostatný, osobitý výtvarný rukopis autora, originalita myšlenky,
fantazie, náročnost zpracování zvoleného tématu v grafické technice
Vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se bude konat 27. ledna 2022 v zasedací
místnosti U Felixe na Městském úřadě Litoměřice. Upřesněné údaje o průběhu a čase budou zaslány
v pozvánce. Vyhlášení vítězů se bude řídit aktuálním opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru na
území České republiky.
Další podmínky soutěže:
1.

Vstupem do soutěže účastník vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.
Zároveň jím vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených při registraci a
souhlas se zveřejněním jména v médiích (online a off-line médiích) v případě výhry a na
internetových stránkách organizátora u zaslaných příspěvků.

2.

Zúčastnit se soutěže není možné s příspěvky:
- u nichž účastník není držitelem autorských práv, či nemá souhlas držitele autorských práv
k uveřejnění,
- které podporují násilí, nesnášenlivost k politické, náboženské nebo sexuální orientaci,
- které mají vulgární, obscénní nebo rasistický obsah či kontext,
- které jinak ohrožují čest, důstojnost a dobré jméno jakékoliv fyzické či právnické osoby

O vyřazení příspěvků, které nesplňují podmínky a pravidla soutěže, rozhodne s konečnou platností
organizátor. Informace o vyřazení příspěvku bude zaslána na e-mailovou adresu soutěžícího
uvedenou při registraci.
3.

Účastník rovněž prohlašuje, že osoby zachycené v jeho díle souhlasí s uveřejněním a jeho
případným dalším užitím organizátorem soutěže bez dalších nároků z jejich strany.

4.

Registrací příspěvku převádí účastník soutěže na organizátora bezúplatně práva užít
příspěvek ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu a neomezenou dobu s tím, že
organizátor není povinen práva využít.

5.

Současně se organizátor zavazuje, že dílo bude využíváno v souladu s dobrými mravy.

Kontaktní osoba:
Lenka Benešová - prevence kriminality
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město Litoměřice
Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice
e-mail: lenka.benesova@litomerice.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů – zákonný zástupce
Já, níže podepsaný zákonný zástupce
Jméno a příjmení dítěte …………………….……………………………………………………….
Narozen/á

……………………………………………………………………………..

Bytem

..….…………………………………………………………………………

(dále jen „Subjekt údajů“)
uděluji tímto Městskému úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO:00263958,
emailový kontakt: podatelna@litomerice.cz (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých
osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Jméno a příjmení

☐ ano

☐ ne

e-mailová adresa

☐ ano

☐ ne

telefonický kontakt

☐ ano

☐ ne

fotografie

☐ ano

☐ ne

videozáznamy

☐ ano

☐ ne

2.

Účelem zpracování osobních údajů je:
pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech obce, včetně webu
obce, facebooku, instragramu a linkedinu
pořádání obecních akcí (výstavy, soutěže a jiné účely související s běžným chodem obce)

3.

Doba zpracování osobních údajů je:
Tři roky od udělení souhlasu

4.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních
údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány
dobrovolně.

V ………………………………… dne …………………………
………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce

…………………………………….
podpis Subjektu údajů

*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
• Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů
• Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím
osobám,
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k
jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje
v rozporu s Nařízením.
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