Štatút súťaží: Najkrajsí medovník
Šviečky ž včelieho voskú
Názov súťaže:

Najkrajší medovník, Sviečky z včelieho vosku

Hlavný organizátor:
Spoluorganizátor:

Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 02201 Čadca
Žilinský samosprávny kraj, SZV Stará Bystrica, ZO SZV
Kysucké Nové Mesto a RZ SZV Žilina
Múzeum kysuckej dediny
Zasielanie súťažných predmetov od 15. júla 2022 do: 11. augusta

Miesto konania:
Termíny:
2022
Výstava prác a vyhlásenie výsledkov:

14. augusta 2022 v Múzeu kysuckej dediny vo
Vychylovke

1.Poslanie súťaže:
-aktivovať výtvarnú tvorbu a umenie pri výrobe a zdobení medovníkov, sviečok
-objavovať a podporovať amatérsku činnosť a tvorbu
-umožňovať vzájomnú konfrontáciu pripravených medovníkových výrobkov
- prezentovanie medovníkov, sviečok širokej verejnosti.
2.Podmienky súťaže:
-do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá doručí 1 súťažný výrobok ( medovník/
sviečka) v stanovenom termíne na adresu Kysuckého múzea, Moyzesova 50, 02201 Čadca.
K súťažnému výrobku treba priložiť meno autora, adresu a telefónne číslo a vek.
- Medovník : upiecť a ozdobiť medovník na tému včela, včelárstvo ( medovník včela, kvet so
včelou, úľ atď. )
- Sviečka: vyrobiť sviečku rôzneho tvaru minimálne 10 cm vysokú.
3. Pravidlá súťaže
Súťažiaci prehlasuje, že je autorom prihláseného medovníka.
Účastník súťaže súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže môže medovníky vystavovať a
uverejňovať za účelom propagácie Kysuckého múzea všetkými zákonom dovolenými
spôsobmi, bez nároku na honorár, pričom pri ich použití bude v zmysle zákona uvádzať meno
autora medovníka.
Účastník súťaže súhlasí, že medovník a sviečka ostane vlastníctvom Kysuckého múzea a bude
zaradený do zbierok múzea.
4. Súťažné predmety
Každý súťažný predmet podlieha schváleniu vyhlasovateľa súťaže. Do súťaže nebudú zaradené
tie, ktoré:

a) autor neuviedol svoje skutočné meno a priezvisko,
c) majú neetický, urážlivý, alebo hanlivý obsah,
d) sú sprevádzané pohoršujúcim popisom,
5. Spôsob vyhodnotenia
Odbornú porotu menuje hlavný organizátor a bude mať troch členov. Rozhodnutie poroty je
definitívne. Porota si vyhradzuje právo udeliť, podľa počtu prihlásených výrobkov 1., 2., 3.,
miesto, po príp. ďakovný list.
6. Ochrana osobných údajov
Kysucké múzeum Moyzesova 50, 02201 Čadca, spracúva osobné údaje dotknutých osôb –
účastníkov súťaže. Pre naplnenie účelov spracúvania pri identifikácii účastníkov a víťazov
súťaže je nevyhnutné poskytnutie minimálneho rozsahu osobných údajov účastníkov v rozsahu
meno, priezvisko, e-mail. Lehota spracúvania je odo dňa realizácie súťaže na neurčito.
Súťažiaci majú právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a
namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo
podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.. Súťažiaci berie na vedomie
a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu na webovej stránke a sociálnej sieti
Kysuckého múzea. Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o
ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol organizátorovi dobrovoľne a
kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracúvania, a to bezplatne na adrese
vyhlasovateľa.
7. Osobitné ustanovenia
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže
podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa
kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž
skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady.
Ak sa vyhlasovateľ dozvie, že výherca poskytol na účely súťaže nepravdivé údaje alebo
informácie, vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takého výhercu z účasti v súťaži, pričom jeho
nárok na výhru zaniká.

