Propozice výtvarné soutěže – PF 2020
Město Kutná Hora vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma: „PF 2020 Města Kutná Hora – 25
let UNESCO“
Pravidla výtvarné soutěže:
Soutěž je pořádána Odborem kancelář tajemníka při MěÚ Kutná Hora, je určena dětem a
mládeži do 18 let včetně. Vítězné PF 2020 bude rozesláno jako oficiální PF Města Kutná
Hora.
Pravidla soutěže:
Návrh „PF 2020 Města Kutná Hora – 25 let UNESCO“ musí být ztvárněn v plošné podobě,
například: malby, kresby, foto atd., které budou právě na toto téma! Fantazii se meze
nekladou. Vítězné PF 2020 bude tištěno ve formátu A6.
Návrh je nutné doručit do 31. 10. 2019 do 14:00h elektronicky na adresu
kancelar@mu.kutnahora.cz nebo osobně na podatelnu MěÚ KH ve Vlašském Dvoře.
Hodnocení:
Vyhodnocení bude probíhat anonymně, vybírat bude několikačlenná komise, která bude
hodnotit originalitu nápadu a splnění zadaných podmínek.
Kategorie:
Všichni dohromady
Odměna:
První tři místa budou oceněna věcnými dary, vítězný návrh bude použit jako oficiální PF
Města Kutná Hora.
Kontaktní osoby:
V případě dotazů kontaktujte vedoucí Odboru kancelář tajemníka MěÚ KH Mgr. Adélu
Kloudovou (kloudova@mu.kutnahora.cz) nebo vedoucí Oddělení cestovního ruchu a
marketingu Bc. Moniku Pravdovou (pravdovam@mu.kutnahora.cz).
Slavnostní předání cen: 5. 11. 2019 od 16:00h proběhne v rámci zasedání Zastupitelstva
města Kutná Hora slavnostní vyhlášení vítězů v Rytířském sále Vlašského Dvora.
Další podmínky:
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící (jeho rodič/zákonný zástupce) svůj souhlas s pravidly
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící (jeho rodič/zákonný zástupce) svůj souhlas s
jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny
a obrazové či zvukové záznamy finalistů (jejich rodičů/zákonných zástupců) ve sdělovacích
prostředcích a ve všech propagačních materiálech organizátora soutěže, včetně webových
stránek, po dobu neurčitou.
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na
organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že všechna
rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.
Účastník souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno pro propagační účely Města Kutná
Hora, aby bylo pro tyto účely rozmnožováno (§ 13) Zákona č.398/2009 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (autorský zákon), aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány (§ 14), aby
rozmnoženina díla byla půjčována (§ 16) či vystavována (§ 17) a aby dílo bylo sdělováno
veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě (§ 18). Právo využít dílo výše
uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně
Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.
Vyhlašovatel není povinen výtvarné dílo přihlášené do soutěže prezentovat.

Formulář s osobními a kontaktními údaji
PF 2020 Město Kutná Hora – 25 let UNESCO
Jméno a příjmení:
……………………………………………………………………………………………………………
Věk:
……………………………………………………………………………………………………………
Telefon (zúčastněná osoba nebo zákonný zástupce):
……………………………………………………………………………………………………………
E – mail:
……………………………………………………………………………………………………………
Bydliště:
……………………………………………………………………………………………………………

