
VÝTVARNÁ
SOUTĚŽ
NA TÉMA: 

CO SE MI LÍBÍ 
V ČESKU ? 
VYHLAŠUJEME  VÝTVARNOU  SOUTĚŽ  PRO  DĚTI  CIZINCŮ

VE  VĚKU  6-15  LET  NA  TÉMA :  CO  SE  MI  LÍBÍ  V  ČESKU?  

Termín odevzdání: do konce září 2020

Obrázky pošlete poštou nebo přineste osobně do OPU: Kovářská 4,
Praha 9. Vyhlášení soutěže proběhne do konce října 2020. 

Těšíme se na vaše výtvory

SOUTĚŽ PRO DĚTI CIZINCŮ 



Pořadatel soutěže
Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

V rámci projektu
Podpora komunitních aktivit cizinců, CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000698, je
financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Termín a způsob odevzdání prací
Termín odevzdání do 30. 9. 2020. Obrázky pošlete poštou nebo přineste osobně do
OPU: Kovářská 4, Praha 9. Na každém obrázku prosím uveďte: název díla, jméno,
věk, telefonní a emailový kontakt.

Výherci a termín vyhlášení výsledků
Do 31. 10. 2020 budou vyhlášeny 3 nejlepší práce na webu OPU (www.opu.cz),
výherci budou také kontaktování telefonicky a emailem. Předání cen výhercům
bude uskutečněno pouze za přítomnosti jejich zákonného zástupce.

Technika výtvarného díla, velikost
Libovolná výtvarná technika, podmínkou je maximální velikost A2. 

Po skončení soutěže
Do konce roku 2020 bude uspořádaná výstava výtvarných děl v prostorách OPU.
Termín vernisáže a předání cen výhercům bude upřesněn. Dále jsme povinni
všechna odevzdaná díla archivovat po dobu 10 let, nebudou tedy tvůrcům vráceny. 

Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), jsou
osobní údaje uvedené na výtvarných dílech shromažďovány a zpracovány výhradně za účelem
prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, státního
rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy, které byly příjemci poskytnuty na realizaci projektu v
rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Jako zákonný zástupce nezletilého účastníka výtvarné soutěže:
1.) Souhlasím v souvislosti s výstavou výtvarných prací s uvedením osobních údajů o svém dítěti v
rozsahu: jméno a příjmení, věk, které bude sděleno pouze ústně při vyhlášení výsledků soutěže.

2.) Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů Organizací pro pomoc uprchlíkům v
rozsahu jméno a příjmení, kontaktní telefon a e-mail za účelem možnosti kontaktování autora
výtvarného díla. 

Poučení:
Osobní údaje budou zpracovávány Organizací pro pomoc uprchlíkům pro účely jejich zpracování v
souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu 10 let po
ukončení realizace projektu (31. 12. 2021). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu
kdykoliv odvolat, a to písemnou formou v Organizace pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha 9.


