Fotosoutěž OP VK – ,,Učení bez hranic – škola hrou“
„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
Charles Farrar Browne (1834–1867)
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Základní informace
1. Fotografickou soutěž „Učení bez hranic – škola hrou“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Řídicí
orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „vyhlašovatel“),
Corso IIa, Křižíkova 34/148, 186 00, Praha 8 – Karlín. Organizátorem soutěže je konkrétně
Odbor řízení OP VK. Smyslem navrhované soutěže je motivovat a podpořit aktivity učitelů
směřující k zatraktivnění a lepší vizualizaci výuky a poukázat na inspirativní pedagogické
přístupy.
2. Soutěž probíhá od 30. 4.2015 do 31. 5. 2015.
3. Soutěže se mohou zúčastnit pracovníci škol a školských zařízení počátečního i terciárního
vzdělávání s trvalým bydlištěm v České republice a s platnou adresou pro doručování na
území České republiky (dále jen „soutěžící“).
Zapojení do soutěže
4. Přihlášení do soutěže probíhá formou vyplnění registračního formuláře, který je ke stažení
zde. Takto vyplněný formulář účastník soutěže zašle spolu se soutěžní fotografií na emailovou adresu: opvzdelavani@msmt.cz
5. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jednu fotografii v maximální velikosti 5MB
(je vhodné využít komprimované formáty).
6. Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie, které odpovídají tematickému zadání, tedy
zachycení originálního, humorného či jinak atraktivního okamžiku (např. zajímavý fyzikální
pokus, historický kostým při výuce dějepisu, názorná ukázka při tělocviku apod.) při vlastní
výuce. Za splnění definovaných podmínek v těchto pravidlech je možné zapojit i studenty.
7. Do soutěže nebudou zařazeny fotografie s nezákonným, vulgárním či jinak nevhodným
obsahem.
8. Soutěžící zasláním vyplněného registračního formuláře prohlašuje, že neporušuje práva
třetích osob, zejména práva autorská a práva na ochranu osobnosti.
9. Soutěžící souhlasí s tím, že na vyžádání zašle organizátorovi soutěže originál fotografie.
Hodnocení a ceny
10. O vítězích soutěže rozhodne odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatele. Oceněny
budou tři nejlepší fotografie.

11. Vítězové budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v registračním
formuláři daného soutěžícího. Tento e-mail musí být platným e-mailem. Pokud vítězové
soutěže neodpoví na e-mail s vyrozuměním o výhře do 7 dnů ode dne odeslání, budou ze
soutěže vyřazeni a cena bude postoupena dalšímu soutěžícímu v pořadí.
12. Organizátor soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výhercům bez zbytečného odkladu
po vyhlášení konečných výsledků.
13. Seznam vítězů spolu s vítěznými fotografiemi bude uveřejněn na internetových stránkách
www.op-vk.cz a facebookovém profilu OP VK. V případě zájmu ze strany výherce je navíc
možností prezentovat se i formou rozhovoru na téma inovativních pedagogických přístupů,
který by byl zveřejněn v Newsletteru OP VK. Účelem je poskytnout vzory a náměty ostatním
pedagogickým pracovníkům.
14. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit
v penězích. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher.
Reklamace na výhry se nevztahují.
15. Ceny: 1. – 3. místo: USB 16GB + brašna na notebook + kompas + čelovka + soubor
hlavolamů
Důležité sdělení
16. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem
a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly,
vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
17. Soutěžící prohlašuje, že má souhlas všech osob zachycených na fotografii s jejím zveřejněním.
V případě, že na fotografii budou zachyceny nezletilé osoby, soutěžící prohlašuje, že má
souhlas zákonných zástupců těchto nezletilých. Soutěžící dále prohlašuje, že si není vědom,
že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění fotografií.
18. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnuté fotografie
v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže
v tištěných, elektronických či jiných komunikačních médiích, a to bez omezení území, času
a množství.
19. Soutěžící registrací 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 soutěžícího a spolu s uvedením příslušné školy
(pracoviště) na webových stránkách a sociálních sítích pořadatele, a to od okamžiku
registrace v soutěži.
20. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením
kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
21. Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit
nebo zrušit.

