Pravidla účasti v soutěžní přehlídce Múzy na dálku
1. Pojmy
a) Vyhlašovatel - Úřad městské části Praha 5 , nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha
5
b) Dílo – příspěvek odeslaný v rámci na adresu nadalku@praha5.cz
c) Soutěžící – autor díla, který zaslal své dílo v rámci přehlídky a není studentem či

absolventem příslušného oboru na umělecké škole.
d) Věková kategorie – předškoláci a nejmladší školáci (ti, kteří dosáhnou věku 7 let
do 31. 12. 2021), mladší školáci (ti, kteří dosáhnout věku 11 let do 31. 12. 2021),
starší školáci (ti, kteří dosáhnou věku 16 let do 31. 12. 2021) s trvalým bydlištěm
na území ČR.
e) Hlasující – hodnotí díla přihlášená v rámci přehlídky s možností 1 hlasu na každou

kategorii na https://muzynadalku.praha5.cz

2. Kategorie přehlídky
Soutěžící mohou přihlašovat svá díla do následujících kategorií:
Literární
Zašlete povídku či báseň, přičemž:
Povídka je v rozsahu maximálně 3 normostrany A4 ve formátu *.doc, *.docx. *.odt, *.rtf.
1 normovaná strana (NS) představuje 1 800 úhozů (znaky včetně mezer), což odpovídá 1
straně A4, na níž je cca 30 řádků po 60 úhozech. Ručně psaný text je nutné vyfotit v dobrém
světla, aby byl dobře čitelný.
Báseň je bez omezení tvaru ve formátu *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf
Výtvarné
Zašlete výtvarné dílo, obrázek či fotografii ve formátu *.jpg nebo *.png
Video
Video nahrajte na server YouTube a zašlete nám odkaz
Hudební
Zašlete píseň či skladbu, přičemž:
Píseň nahrajte ve formátu .MP4, .MOV, .WMA, .AC3, .MP3, .OGG, .AU, .M4R, .AA, .AIFF,
.M4A, .WAV, .APE, .AAX, .M4P, .AAC, .FLAC, .M4B a .MKA. Délku písně omezte na

maximálně 5 minut. Spolu s hudebním záznamem zašlete text písně ve formátu *.doc,
*.docx, *.pdf, případně také notový záznam písně (není podmínkou).
Záznam audio sklady zašlete ve formátu .MP4, .MOV, .WMA, .AC3, .MP3, .OGG, .AU, .M4R,
.AA, .AIFF, .M4A, .WAV, .APE, .AAX, .M4P, .AAC, .FLAC, .M4B a .MKA. Délku skladby
omezte na maximálně 5 minut.

3. Způsob přihlašování děl
Soutěžící přihlásí svá díla zasláním na na e-mailovou adresu: nadalku@praha5.cz, a to do
30. dubna 2021. Do předmětu e-mailu uvede název zvolené kategorie
literární/výtvarné/video/hudební a věkovou kategorii (rok narození). Např. literární/2011
Povinnou součástí přihlášeného díla je průvodní informace, která musí obsahovat:
jméno autora, datum narození, e-mailovou adresu, název díla a vyplněný Souhlas
s podmínkami soutěže a se zpracováním údajů, který naleznete na
https://muzynadalku.praha5.cz/wpcontent/uploads/2021/02/Souhlas_muzynadalku.p
df
Všechny tyto informace je nutné uvést v přihlašovacím e-mailu, a to včetně věty:
„Souhlasím s pravidly soutěže“.
Vzor přihlašovacího e-mailu naleznete zde.
Zaslaná díla nelze po přihlášení měnit.

4. Podmínky přehlídky
Soutěžní přehlídka probíhá od 1. února do 30. dubna 2021.
Vyhlášení výsledků proběhne od 1. do 31. května 2021
O oceněných rozhodne patron/odborná porota dané kategorie.
Zasláním svého díla účastník současně:
a) prohlašuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými
v těchto pravidlech, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a
právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů na území České republiky za
účelem organizace soutěže.
b) poskytuje organizátorovi přehlídky souhlas s publikováním svého díla v tiskové nebo
elektronické podobě v rámci přehlídky a při její propagaci v různých médiích a různými
formami.

c) prohlašuje, že je autorem díla a že v případě fotografií má souhlas osob, které jsou na
fotografii zachyceny. Soutěžící prohlašuje, že si není vědom, že by třetí osoba bránila
nebo zpochybňovala uveřejnění fotografií. Autor díla ručí za to, že na přihlášeném díle
neváznou práva třetích stran, a že objekty na fotografiích nebudou vznášet žádné
požadavky související jejich použitím.
Vyhlašovatel soutěžní přehlídky si vyhrazuje právo změny pravidel a témat soutěže. Na
ocenění není právní nárok.
Vyhlašovatel soutěžní přehlídky bude vyřazovat taková díla, která odporují etice a dobré
morálce, a která porušují pravidla jednotlivých kategorií.
Vyhlašovatel soutěžní přehlídky má právo tyto podmínky kdykoliv změnit či doplnit
zveřejněním nových podmínek na webové stránce muzynadalku.praha5.cz.
Vyhlašovatel soutěžní přehlídky má právo z vážných důvodů přehlídku zrušit. Například
z důvodu vyšší moci nebo z důvodů spočívajících na vlastním uvážení. V takovém případě
bude zrušení oznámeno na serveru muzynadalku.praha5.cz.

5. Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je řešeno Souhlasem s podmínkami soutěže „Múzy na dálku“ a
se
zpracováním
osobních
údajů,
který
naleznete
na
adrese
https://muzynadalku.praha5.cz/wpcontent/uploads/2021/02/Souhlas_muzynadalku.p
df
Vyhlašovatel soutěžní přehlídky je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely realizace
tohoto projektu, a to po dobu přehlídky a po dobu 6 měsíců od ukončení.
Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.

V Praze dne 25. ledna 2021

