Pravidla soutěže „U BABIČKY V KUCHYNI“
Vyhlašovatel:

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

Kontakt:

MAS Hlučínsko z.s.
Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
www.mashlucinsko.cz

Datum vyhlášení:

1. 3. 2019

Datum ukončení:

12. 4. 2019

Účastník:

MŠ – dítě navštěvující MŠ na území Hlučínska
ZŠ – žák navštěvující ZŠ na území Hlučínska
ZUŠ/CVČ – žák navštěvující ZUŠ/CVČ v Kravařích a v Hlučíně

Téma:

U babičky v kuchyni – volné téma související se vzděláváním dívek a chlapců
na vesnici v minulosti

Požadavek na dílo:

Kresba velikosti A4, technika volná.

Označení díla:

Každé dílo bude mít na zadní straně: název díla, jméno zhotovitele, název
MŠ/ZŠ/ZUŠ/CVČ

Počty děl:

Každá MŠ/ZŠ/ZUŠ/CVČ může poslat do soutěže maximálně 5 děl pěti různých
autorů. Výběr děl je plně v kompetenci škol.

Způsob dodání:

poštou, osobně nebo prostřednictvím zřizovatelů či dalších osob doručit do
kanceláře MAS Hlučínsko (adresa: Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice)

Vyhodnocení soutěže:
Proběhne na kulturně společenské akci dne 28. 4. 2019 v Kravařích – Otevírání turistické sezóny na
Hlučínsku. První tři účastníci umístění v kategorii MŠ a první tři účastníci umístění v kategorii
ZŠ/ZUŠ obdrží věcné ceny. Každý účastník soutěže obdrží drobnou odměnu.
Zveřejnění:
Ohodnocená díla + další vybraná díla, a to tak, aby byl minimálně aspoň jedním dílem zastoupen
každý zúčastněný subjekt (MŠ/ZŠ/ZUŠ/CV4), budou vystavena v prostorách zámku Kravaře po
domluvě s provozovatelem zámku. Datum výstavy bude veřejně oznámeno.
Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:
Podáním díla do soutěže souhlasí soutěžící (rodič/zákonný zástupce) s těmito pravidly a se
zpracováním údajů v rozsahu „název díla, jméno, příjmení, název školy“, a to pouze pro účely
vyhodnocení soutěže. Zároveň souhlasí s bezplatnou prezentací kresby na webových stránkách
organizátora, na nekomerčních výstavách a s jejich dalším použitím pro propagaci projektů
Místních akčních plánů vzdělávání II pro Hlučínsko západ a Hlučínsko východ. Při uvedených
příležitostech budou vždy zveřejněny údaje o autorovi v rozsahu „název díla, jméno, příjmení
a název školy“. Účastník bere na vědomí, že má právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, že má
právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů a jejich likvidaci.

