
Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201, 
Husova 201, 
293 01 Mladá Boleslav 
tel. 326 323 281, e-mail: ddm-mb@ddm-mb.cz 

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE „ZÁŽITKY Z DOMEČKU“ 

1. Pořadatel 
Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav, Husova 201, IČ 00873373 
Kontaktní osoba pro účely soutěže: Mgr. Anna Lhoťanová (anna.lhotanova@ddm-mb.cz, 
724 985 138) 

2. Téma soutěže 
„ZÁŽITKY Z DOMEČKU“ 
Pokuste se kresbou zachytit libovolný zážitek, který jste zažili společně s námi – na našich 
akcích, během kroužků či letních táborů apod. Vaše dílka použijeme pro vytvoření naší nové 
grafické identity, vyzdobení pracovišť a třeba i služebních vozů. 

3. Pro koho je soutěž určena 
Soutěž je určena všem dětem do 17 let včetně.  

4. Doba trvání soutěže 
1. července 2021 - 22. srpna 2021 
Slavnostní vyhlášení proběhne 5. září 2021. 

5. Podmínky účasti v soutěži 
Předání výtvarného díla ve stanoveném termínu, na jehož zadní straně musí být uvedeny tyto 
údaje: 
• jméno a příjmení autora 
• věk 
• emailová adresa (pro kontaktování v případě postupu do slosování o ceny) 
• popis námětu obrázku 

Soutěžní výtvarné dílo by mělo být na papíru formátu A4 nebo max. A3. Technika zpracování 
je libovolná, ovšem nejsou povoleny koláže a využití fotografií. Jsou preferována díla bez 
celoplošného pozadí.  
Hodnotí se především kreativita zpracování a originalita. 
Poslední den pro odevzdání výtvarného díla je 22. srpna 2021. 
Soutěžní výtvarné dílo může být doručeno jedním z následujících způsobů: 
• osobně odevzdáno v Ekocentru Zahrada (Jaselská 1475, Mladá Boleslav) v běžné otvírací 

době, kterou najdete na: https://www.mb-eko.cz/zahrada/stranka/minizoo-minibotanicka-
zahrada 

• poštou na adresu: DDM „Na Výstavišti“, Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav (obálka musí 
být označena heslem „Zážitky z Domečku“ 

• pokud soutěžní dílo vznikne na letním táboře Domu dětí a mládeže „Na Výstavišti“, může 
být odevzdáno hlavnímu vedoucímu tábora, který zajistí doručení organizátorům soutěže. 

Účastí souhlasíte s případným zveřejněním obrázku se jménem a příjmením autora na 
webových stránkách www.ddm-mb.cz a na Facebooku. 

6. Průběh soutěže 
Soutěž bude zahájena 1. července 2021. 
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Ze všech prací zaslaných do soutěže budou členy umělecké sekce DDM Mladá Boleslav 
vybrány soutěžní dílka postupující do finálního slosování, do kterého postoupí max. 50 % ze 
všech přihlášených prací.  

Soutěžící, kteří postoupí do finálního slosování, budou o této skutečnosti informování 
prostřednictvím emailové adresy uvedené na soutěžním díle, a to nejpozději do 31. srpna 2021. 

Finální slosování proběhne 5. září 2021 v 16.45 v rámci akce Kroužkobraní (více o akci najdete 
na: http://ddm-mb.cz/events/krouzkobrani/). Soutěžící není povinen se slosování zúčastnit. 

7. Výhry v soutěži 
V rámci finálního slosování bude vylosován jeden výherce hlavní ceny a nejméně jeden výherce 
druhé a třetí ceny. 
Ceny v soutěži: 
• Hlavní cena – půlroční kroužek dle vlastního výběru pro soutěžícího zdarma. 
• Druhá cena – celoroční vstupné do Ekocentra Zahrada pro jednu osobu. 
• Třetí cena – rodinné vstupné na jednu libovolnou odpolední akci pořádanou Domem dětí 

a mládeže „Na Výstavišti“. Akce, na kterých bude moci být tato výhra využita, budou 
vypsány na výherní poukázce.  

8. Zveřejnění výtvarných děl 
Zákonný zástupce dítěte dává organizátorovi soutěže souhlas s užitím jeho výtvarných děl 
předaných organizátorovi soutěže v souvislosti s výtvarnou soutěží, a to též i pro komerční účely 
ve všech komunikačních mediích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými 
způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením 
do souborného díla. Zákonný zástupce dítěte uděluje organizátorovi soutěže tento souhlas 
bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoliv 
odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor soutěže výtvarné dílo 
v souladu s jeho určením poskytne. Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, aby se organizátor 
soutěže po obdržení výtvarných děl stal jejich vlastníkem a držitelem práv pro jejich šíření 
a reprodukci. Organizátor soutěže má právo tato výtvarná díla volně používat dle potřeby, 
reprodukovat, upravovat, zveřejňovat a šířit bez nároku na odměnu autora. 

9. Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh  
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její podmínky, dále si 
vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. 

V Mladé Boleslavi dne 30. června 2021. 
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