
Podrobné podmínky literární soutěže „VEN S ERASMEM“ 

- Soutěž vyhlašuje Eurocentrum Plzeň a  Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK PK) 

ve spolupráci s Europe Direct Plzeň a Koordinačním centrem česko-německých výměn 

mládeže Tandem a s mediální podporou Plzeňského deníku a Českého rozhlasu Plzeň  (dále 

jen „vyhlašovatel“). 

- Soutěž probíhá od 1. 2. 2017 do 15. 4. 2017. 

- Slavnostní vyhlášení proběhne v SVK PK 23. 5. 2017. 

- Do soutěže se přijímají fejetony/eseje v maximálním rozsahu 1 normostrany (1 800 znaků vč. 

mezer) zaslané na e-mailovou adresu eurocentrum.plzen@euroskop.cz. 

- Soutěžní příspěvky musí být pojmenovány následovně: Jméno a příjmení autora_Typ 

studované školy (SŠ/VŠ) – tj. například: PetrNovak_SS. 

- Podmínkou pro zařazení do soutěže je zaslání soutěžního literárního příspěvku a uvedení 

pravdivých osobních údajů (jméno, příjmení, název školy a navštěvovaný ročník, e-mailový a 

telefonický kontakt). 

- Jeden soutěžící smí do soutěže zaslat maximálně jeden literární příspěvek. 

- Soutěže se mohou zúčastnit studenti starší 15 let, kteří navštěvují SŠ/VŠ v Plzeňském kraji 

(dále jen „soutěžící“). 

- Soutěžící musí být autorem zaslaného příspěvku. 

- Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní příspěvky s lascivními, zesměšňujícími nebo 

urážlivými prvky. 

- Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslaný příspěvek do soutěže z důvodů nesplnění 

soutěžních podmínek. 

- O vítězích soutěže rozhodne odborná porota. Na rozhodnutí poroty není možné podat 

odvolání. 

- Výherní příspěvky budou zveřejněny na webových stránkách vyhlašovatelů a v Plzeňském 

deníku.  

- Na výhru v této literární soutěži není právní nárok. 

- Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit 

nebo zrušit. 

- Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v 

rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení 

soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím 

poskytnutého jména a školy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách 

vyhlašovatelů, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od zapojení se do soutěže. 

- Autoři zaslaných literárních příspěvků souhlasí s publikací a medializací fejetonů/esejů, dále 

také si nenárokují jiná ocenění ze strany pořadatele, než která jsou uvedena.  

- Soutěžící se zasláním svého literárního příspěvku na výše uvedenou adresu zapojuje do 

soutěže a potvrzuje, že splňuje podmínky soutěže. 
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