PRAVIDLA SOUTĚŽE VĚDA NA DOMA
Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže „Věda na doma“ (dále jen „soutěž“).
Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110
00 Praha 1, IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856, zapsané v rejstříku veřejných výzkumných
institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/SSC (dále jen „organizátor“).
Účast v soutěži
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby v České republice, dle věkových kategorií.
Soutěžící musí dle termínu konání soutěže zaslat autorsky zpracované dílo s vědeckou
tematikou (formát: obrázek, komiks, video nebo fotografie) na e-mailovou
adresu: markova@ssc.cas.cz.
Ze soutěže budou vyřazeni soutěžící a všechny soutěžní příspěvky, které nesplňují podmínky
těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární, hanlivé,
dehonestující a ty, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu soutěže.
Soutěž se koná od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020 do 23:59 h.
Výherce a výhry
Po skončení soutěže vybere porota na základě kritérií (originalita, zpracování, nápad,
kreativita provedení) 10 soutěžních příspěvků z každé kategorie. Celkem tedy 20 výherců.
Jejich dílo bude Akademie věd ČR sdílet na svých sociálních sítích (Facebook a Instagram) a
na webové stránce www.vedanadoma.cz.

Co můžete vyhrát?
A.
B.
C.
D.

Zážitky (soukromé exkurze do laboratoří a na vybraná pracoviště Akademie věd ČR)
Knihy (knihy pro děti a mládež o vzdělávání a zajímavostech z vědy a výzkumu)
Vědecké pomůcky (set pomůcek pro vědu na doma - domácí pokusy a experimenty)
Vzdělávací pomůcky (set pro mladé vědce - notes, tužky, propisky, desky a DVD)

Soutěžní kategorie:
1. Mladší děti (do 7 let)
2. Starší děti (7 až 18 let)
Výsledky soutěže vyhlásí organizátor na své facebookové stránce v průběhu července 2020.
Výherci budou kontaktováni e-mailem do 2 týdnů od vyhlášení výsledků soutěže. Předáním
výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora vůči výherci stanovené těmito

pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě, že nebudou dodrženy nebo budou porušeny
podmínky, pravidla soutěže.
Organizátor nenese odpovědnost za jakákoliv rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči
výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli
jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži
(zejména náklady na vlastní internetové připojení a výtvarný materiál). Soutěžící bere na
vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v
soutěži od organizátora.

Právní ustanovení
Účastník soutěže přihlášením svého díla (příspěvek do literární či výtvarné soutěže) zároveň
čestně prohlašuje, že je autorem přihlašovaného díla a že je tedy oprávněn s tímto autorským
dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), plně
nakládat a udělit pořadateli soutěže souhlas s jeho užitím v rozsahu odpovídajícím účelu,
obsahu a cílům soutěže, zejména k propagaci vědy a výzkumu a Akademie věd a jejích
pracovišť.
Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením
díla do soutěže uděluje pořadateli zároveň nevýhradní souhlas (licenci) k bezplatnému užití
díla, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí, bez omezení množství, po celou
dobu trvání autorských majetkových práv ke svému dílu. Pořadatel je zejména na základě
tohoto souhlasu oprávněn dílo zveřejnit a sdělovat jej veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu
ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem,
že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení §
18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném
rozsahu jeho vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona v
periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoliv rozsahu (nákladu), jakož i
rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za
účelem takového vydání (rozšiřování) a dílo vystavovat. Pořadatel je oprávněn udělit licenci k
užití díla bez dalšího ve stejném rozsahu i třetím osobám. Soutěžící přihlášením díla potvrzuje,
že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Cílem tohoto dokumentu je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) poskytnout Vám informace o zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na
základě souhlasu subjektu údajů.
Osobní údaje, v rozsahu uvedeném na přihlašovacím formuláři do soutěže, jsou poskytovány
za účelem účasti ve výtvarné soutěži pořádané Střediskem společných činností AV ČR, v. v.
i., Národní 1009/3, Praha 1 (dále jen správce osobních údajů). Zasláním díla do soutěže

souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů, které nebudou předány třetí osobě a
slouží pouze pro účely soutěže.
Zpracované osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s organizováním
soutěže, jsou následující: jméno, příjmení, věk, kontaktní údaje školy, kterou autor navštěvuje,
e-mail. Poskytnuté osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu maximálně
10 let a nebudou dále předávány třetím stranám ani do třetích zemí. V případě poskytnutí
osobních údajů můžete kdykoliv uplatňovat svá práva, požadovat přístup k Vašim údajům.
Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li
tyto neúplné. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel,
pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných
důvodů. Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Poskytnutý
souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Máte právo podat
stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Soutěžící bere přihlášením svého díla na vědomí, že jména všech výherců soutěže budou
zveřejněna.

Práva a povinnosti organizátora soutěže
Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry
a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž zrušit. Veškeré
výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.
Odesláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (emailová adresa, jméno, příjmení a adresa) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely.
Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly.

