PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O CENY
„Slepování modelu polenského hradu“

Soutěžící:
Jméno ……………………………… Příjmení ……………………………………………
Adresa bydliště nebo Vaše mailová adresa ……………………………………

Soutěžící bere na vědomí podmínky soutěže uvedené na straně 2 této přihlášky.
Odevzdáním této přihlášky společně se slepeným modelem hradu se stáváte účastníkem
soutěže.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.

2.

3.
4.
5.

Podpisem tohoto dokumentu dáváte, jakožto účastník soutěže Slepování polenského hradu, svobodný
a dobrovolný souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů (jméno, příjmení a adresa
bydliště nebo Vaše mailová adresa) Městskému muzeu Polná, p. o., se sídlem Polná, Zámek 486,
58813, IČ 75094274, v rozsahu údajů poskytnutých za vymezeným účelem, kterým je agenda soutěže
Slepování polenského hradu. Současně s tímto stvrzujete, že rozsah předaných osobních údajů a jejich
zpracování je pro Vás dostatečně jednoznačný, konkrétní, srozumitelný a jazykově přístupný.
Souhlas udělujete v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 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
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů
před odvoláním.
Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle
do 2. 1. 2019, kdy dojde k jejich skartaci a výmazu elektronické stopy.
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je možné
obrátit se na Městské muzeum Polná nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dne …………………….. v …………………………

Podpis soutěžícího (subjekt údajů)
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Podmínky soutěže o ceny SLEPOVÁNÍ POLENSKÉHO HRADU,
kterou pořádá Městské muzeum Polná a Muzeum kutilství

KDY (trvání soutěže):

1. 6. – 30. 9. 2018

KDO (se může zúčastnit):

každý ve věku 1-100 let
pouze fyzické osoby
každý účastník může přihlásit pouze jeden model

JAK (se přihlásit):

hotový model hradu podepsaný na spodní straně přinést osobně do
Městského muzea Polná, Zámek 486, 58813 Polná (případně
bezpečně zabalený poslat poštou na tuto adresu) spolu s přiloženou
přihláškou
-

Přihláška je k dispozici u zakoupeného modelu, na pokladně
muzea a ke stažení na webových stránkách pořadatelů

Další informace:
Model polenského hradu lze zakoupit v Městském muzeu Polná (osobně na pokladně muzea nebo
možno zaslat poštou s připočtením poštovného – objednání na muzeum@muzeum-polna.cz ),
případně objednat u výrobce na www.zartmodely.cz (cena modelu + náklady spojené s
doručením). Cena modelu 247,- Kč.
Vítězné modely vybere porota složená ze zástupců pořadatelů.
Hodnocena bude nejen kvalita modelářské práce, ale také nápaditost (např. doplnění modelu
o stromečky, figurky, okolní přírodu apod.)
Rozhodnutí poroty je konečné a není proti němu odvolání.
1. cena – 1000,- Kč v hotovosti
2. cena – model dle vlastního výběru z nakladatelství Z-art
3. cena – rodinná vstupenka na Hradní slavnosti 2019
4. cena – rodinná vstupenka do Městského muzea Polná na trasu dle vlastního výběru
Cena starosty města – nová kniha o Polné
Cena veřejnosti – sladké mlsání
Ceny do soutěže věnovali Ing. Milan Říha, nakladatelství Z-art, Společenství meče a ohně Novus
Origo, Městské muzeum Polná a Město Polná
Vyhlášení cen proběhne v neděli 14. října a účastníci soutěže o něm budou informováni
prostřednictvím sdělených kontaktů.
Pořadatelé si vyhrazují právo ponechat si vítězné modely k trvalému vystavení. Autor takového
modelu (účastník soutěže) obdrží bezplatně jednu vystřihovánku polenského hradu jako
náhradu.
Ostatní modely budou po skončení soutěže a vyhlášení cen do 20. 12. 2018 k vyzvednutí v Městském
muzeu Polná. Nevyzvednuté modely budou zlikvidovány.

V Polné dne 30. května 2018

2

