
 

 
  
 

MAP III ORP Bučovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022960 

SOUTĚŽ O LOGO MAP BUČOVICE 

 

Organizátor: MAS Slavkovské bojiště, z.s.Hrušky 166,683 52 Hrušky, IČ: 27030491 

 

 
Úvod:  

• Soutěže se mohou zúčastnit žáci 5. - 9.ročníků základních škol ORP Bučovice, jejich 
pedagogové, rodiče i další občané a přátelé škol. 

 
 

Požadavky na náměty: 

• Návrh loga výtvarně zobrazuje pozitivní vztah ke vzdělávání, spolupráci a sdílení vědomostí. 

• Možné náměty loga: rozvoj školství, škola nás baví, vzděláváme se rádi, spolupráce dětí, 
učitelů i rodičů. 

• Logo může mít podobu konkrétních či abstraktních grafických prací. 

• Logo v barevném provedení může obsahovat text MAP Bučovice. Soutěžící může k soutěžnímu 
příspěvku zaslat slovní doprovod.  

• Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické či jinak 
porušující podmínky soutěže. Vyřazeny budou také příspěvky, které se tematicky vymykají. 

 

Podmínky soutěže o logo MAP Bučovice: 

Zasláním příspěvků do této soutěže projevuje soutěžící souhlas s následujícími body: 

• Soutěžní příspěvek je možno zaslat nejpozději do 31. 7. 2022: 

•  poštou do kanceláře MAS Slavkovské bojiště, z.s. Hrušky 166, 683 52 Křenovice  

• NEBO na email soutez@slavkovskebojiste.cz.   

• Součástí dodání soutěžního příspěvku bude i vyplněná přihláška k soutěži.  

• Soutěžní příspěvek může být dodán ve formátu ručně malovaného obrázku nebo ve formátu 
JPG, PDF, křivkách. V případě digitálního provedení je povolená velikost minimálně 1 MB – 
maximálně 5 MB, rozměry: minimálně 2800 x 1700 pixelů. 

• Soutěžící je povinen držet se zadaného tématu.  

• Každý soutěžící může do soutěže zaslat pouze jeden příspěvek. 

• Soutěžní příspěvky zaslané na výše uvedený e-mail mohou být publikovány na FB MAP 
Bučovice a webových stránkách MAP Bučovice. 

• Hodnotící komise složená ze zástupců  ŘV MAP Bučovice a MAS Slavkovské bojiště vyhodnotí 
zaslané příspěvky nejpozději do 31. 8. 2022 a určí výherce. 

• Výherci budou informování prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů z přihlášky 
k soutěžnímu příspěvku (telefonem, e-mailem).  

• Vítězný návrh bude zveřejněn prostřednictvím webových stránek a FB profilu MAP Bučovice, 
či jiným způsobem, který organizátor uzná za vhodným. 

• Autor vítězného návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 1000Kč. V případě vítězství u žáka bude 
uzavřena DPP s jedním z jeho rodičů. 
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• Organizátor si vyhrazuje právo nakládat se soutěžními příspěvky. 

• Vítězný návrh se stává majetkem MAS Slavkovské bojiště, z.s., které jej může reprodukovat, 
šířit a používat, a to zejména za účelem propagace MAP Bučovice bez časového omezení.  

• Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních příspěvků, opravňujících jej k 
účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící si dle vlastního 
prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k soutěžnímu příspěvku 
zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. 

• Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely 
organizace soutěže, včetně jejich zveřejnění. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále 
jen „GDPR“). 

 

 

Ostatní: 

• Výstupy soutěže slouží zároveň jako zpětná vazba dětí a žáků k tématu vzdělávání. 

• Organizátor soutěže se zavazuje, že poskytnuté údaje nebudou postoupeny třetím stranám, 
ani zneužity pro komerční účely. 

• Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže.  

 

 

Realizační tým MAP Bučovice 
V Hruškách 19. 5. 2022 
 


