
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Realizátoři projektu MAP II v ORP Třinec vyhlašují 

výtvarnou soutěž pro předškoláky a žáky 1. stupně ZŠ 

na Třinecku na téma 

 

Soutěžní kategorie 

1. předškoláci (tzn. děti poslední třídy MŠ) a žáci 1. ročníku ZŠ 

2. žáci 2. - 3. ročníku ZŠ 

3. žáci 4. - 5. ročníku ZŠ 

Soutěž bude probíhat od 10. 10. 2018 do 9. 11. 2018. V případě 

zaslaných prací je rozhodné datum podání zásilky na poště. 

Na zadní stranu obrázku soutěžící uvede 

 jméno, příjmení a věk autora,  

 název školy a třídu, 

 kontaktní údaje na rodiče (telefon, e-mail), 

 jméno maskota. 

Vítězné práce budou vystaveny v Knihovně Třinec, kde rovněž  

ve středu 12. 12. 2018 od 15:00 hod. proběhne vyhlášení vítězů.  

15 nejlepších autorů, včetně autora vítězné práce, obdrží diplom 

a věcné ceny. Všichni ostatní soutěžící obdrží drobné ceny.  

Výtvarné práce je možné zasílat poštou nebo osobně doručit  

do 9. 11. 2018 do 12:00 hod. na adresu:  

Magistrát města Třince 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy  

Jablunkovská 160  

739 61  Třinec 

 

!!! Obálku označte „Maskot vzdělávání“. Obrázky NEPŘEKLÁDEJTE 

z důvodu následného použití pro výstavu apod. !!! 
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Výtvarné práce budou také zveřejněny na 

 webové stránce projektu http://map.trinecko.cz/, 

 facebookovém profilu „ MAP II v ORP Třinec“, 

a budou použity  

 na roll-up projektu, 

 na pozvánkách na akce související s projektem, 

 v tiskových zprávách, zpravodajích,  

 pro reklamní a propagační materiály projektu apod. 

Pravidla soutěže 

 soutěže se mohou zúčastnit předškoláci a žáci 1. stupně ZŠ ze správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Třinec*, 

 malovat můžete ve školce, ve škole, v družině a doma, musí se však jednat 

o samostatnou práci bez pomoci dalších osob, 

 jediný akceptovatelný formát obrázku je A3, 

 technika výtvarné práce záleží na soutěžícím, 

 každý soutěžící může zaslat pouze 1 obrázek, 

 výtvarná práce bez uvedených informací soutěžícího bude ze soutěže vyřazena, 

 zasláním výtvarné práce soutěžící poskytuje organizátorovi soutěže výhradní právo k užití 

práce za účelem propagace MAP II v ORP Třinec (v tiskové i elektronické podobě) 

bez nároků na honorář, 

 soutěžící berou na vědomí, že při následném zpracování může dojít k drobným grafickým 

úpravám. 

Vyhodnocení soutěže 

 Výtvarné práce budou vyhodnoceny odbornou komisí, která vybere 5 nejlepších prací 

v každé kategorii.  

 Z 15 vybraných prací následně členové Řídícího výboru projektu MAP II v ORP Třinec 

vyberou vítězného maskota. 

 Soutěžící budou o výsledcích soutěže informováni nejpozději do 5. 12. 2018. Informace 

o výsledcích budou rovněž zveřejněny na webových stránkách a facebookovém profilu 

projektu. 
 

Kontaktní osoby soutěže 

Mgr. Markéta Bobková – marketa.bobkova@trinecko.cz, tel.: 773 745 389 

Mgr. Kateřina Czempková – katerina.czempkova@trinecko.cz, tel.: 604 540 519 

* Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka,  Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí, Vendryně 

http://map.trinecko.cz/


Informace o zpracování osobních údajů osob účastníků 

soutěže 

Statutární město Třinec se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO: 00297313 jako 

správce osobních údajů (dále jen „správce nebo organizátor soutěže“) informuje účastníka 

soutěže (v tomto případě zákonného zástupce dětí mladších 15 let), jakožto subjekt údajů 

(dále jen „účastník“ či „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho 

osobních údajů: 

 

Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou získány přímo od účastníka soutěže (v tomto případě u dětí mladších 15 let 

od jejich zákonného zástupce). Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za 

účelem: 

 oprávněných zájmů správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. 

Správce zpracovává uvedené osobní údaje pouze za účelem pořádání soutěže. 

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše 

uvedeným účelem neslučitelný. 

 

Rozsah osobních údajů 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše 

uvedenému účelu, pro které jsou zpracovávány. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: 

 jméno a příjmení; 

 věk účastníka; 

 název školy a třídy; 

 kontaktní údaje na rodiče; 

(dále jen „osobní údaje“). 

Správce informuje, že v případě výtvarné práce nebudou zpracovány osobní údaje autorů 

prací, neboť budou využity jen údaje, které nemohou identifikovat konkrétní subjekt údajů – 

křestní jméno, věk a název školy. 

V případě konaných akcí pro veřejnost budou návštěvníci na pozvánkách, informačních 

materiálech a při vstupu na samotnou akci informováni prohlášením: 

 „Účastí na této akci souhlasíte s tím, že mohou být pořízeny fotografie a 

videozáznamy z průběhu soutěže“. 
 

Doba zpracování osobních údajů 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedenými účely, po 

dobu konání akcí a následné období, max. 10 let od doby jejího konání. 

 

 

 



Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů 

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny především příslušným 

zaměstnancům správce. Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do 

třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. 

 

 Práva subjektu údajů 

Správce tímto informuje účastníky o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména: 

 práva na přístup k osobním údajům; 

 práva na opravu; 

 práva na výmaz; 

 práva na omezení zpracování; 

 právo na přenositelnost údajů; 

 práva vznést námitku; 

 práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 

automatizovaném zpracování; 

 práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 

se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7. 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů jsou zveřejněny na 

webových stránkách správce subjektu. 

 


