
SOUTĚŽ IROP OČIMA DĚTÍ

Pravidla soutěže

1. „Soutěž IROP OČIMA DĚTÍ“ (dále jen „soutěž“) pořádá Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR (dále jen „pořadatel“), Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1.
Organizátorem soutěže je Odbor řízení operačních programů. Účelem soutěže je
zviditelnění činnosti Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a
činností souvisejících s čerpáním prostředků z Evropských strukturálních a
investičních fondů a jejich přínosů.

2. Soutěže se může zúčastnit instituce věnující se dětem ve školkovém nebo
mladším školním věku (2 - 11 let). Soutěž není tedy určena pro jednotlivce ani pro
rodiny. Těmito institucemi se rozumí školky a školy, klokánky, zájmové kroužky,
dětské domovy, oddělení nemocnic apod. Instituce se nemusí zúčastnit jako
celek, ale mohou se účastnit i jednotlivé třídy, družiny atd., která byla oslovena
nebo která se do soutěže přihlásí sama (dále jen „soutěžící“). V období od 25. 8.
2021 od 00:00:01 do 16. 11. 2021 do 23:59:59 vyplní registrační ́formulář na
webu www.regionynasbavi.cz a pomocí formuláře přiloží (odešle) také
fotografie/video výtvorů (dále jen “soutěžní práce”).

3. Soutěžící je zodpovědný za správnost kontaktních údajů (zejména e-mailu), které
uvede do registračního formuláře.

4. Soutěžící má za úkol ztvárnit sedm různých soutěžních prací (ze sedmi oblastí
IROP). Jiný počet nebude akceptován a do soutěže nebude zařazen.

· Ztvárněné soutěžní práce soutěžící vyfotí, popřípadě natočí a po zaregistrování a
přihlášení na stránce www.regionynasbavi.cz odešle pomocí formuláře.

· Ztvárnit je možné libovolné projekty realizované v regionech ČR díky podpoře z
IROP. Projekt soutěžící vyberou z dostupné databáze na:
https://irop.mmr.cz/cs/projekty nebo https://regionynasbavi.cz/cesko-v-projektech/

· Způsob ztvárnění projektů je na fantazii soutěžících. Může to být např. kresba,
vystřihovánka, model ze dřeva/přírodních materiálů/ z modelíny, stavba z písku,
atp.

· Každý ztvárněný projekt děti ve spolupráci s učiteli/vychovateli popíší/označí
názvem (např. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem).

· Soutěž bude vyhodnocena odbornou porotou. Vítěz bude zveřejněn na webových
stránkách soutěže. Porota bude hodnotit celkové kreativní zpracování,
nápaditost, pracnost a věcnou správnost – ztvárnění objektů/projektů ze všech
sedmi oblastí.

5. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří plně splní stanovené podmínky.
Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených
podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Soutěžící, kteří nesplní podmínky
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účasti v soutěži, nebo kteří budou jednat v rozporu s pravidly, nebudou do
soutěže zařazeni. Ukáže-li se, že takový soutěžící se i přes výše uvedené stal
výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, jež poskytl, nemá nárok na
výhru.

6. Vyhrát lze 15 hodnotných cen – výběr je ze dvou variant výhry. Každý výherce, si
vybere variantu výhry (mezi V1 a V2) odpovídající umístění.

Výhry V1 – vybavení na venkovní hřiště

● 1. místo: Herní sestava Monkey´s Camelot 5 + Dětský domek Lucas C
● 2. místo: Herní sestava Monkey´s Camelot 5
● 3. místo:  PRUŽINOVÁ HOUPAČKA Monkey´s Čtyřlístek
● 4. místo: Dětský domek Lucas C
● 5. místo: Monkey's Edukační panel I - Les
● 6. – 15. místo: Hravá lavička Monkey's Loď barvená

Výhry V2 – elektronika

● 1. místo: Interaktivní tabule SMART Board 880
● 2. místo: Projektor Optoma X340UST + 1 x tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE černý
● 3. místo: 1 x notebook Dell Vostro 3500 + 2 x tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE černý
● 4. místo: 1 x notebook Dell Vostro 3500  + 1 x tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE černý
● 5. místo: 3 x tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE černý
● 6. – 15. místo: 1 x tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE černý

7. Výherce bude zástupcem pořadatele kontaktován prostřednictvím e-mailové́
adresy, kterou ve formuláři uvede. Pokud výherce nepotvrdí e-mail a převzetí
výhry do 5. 12. 2021 do 12:00 hod., nárok na výhru zaniká. Účast v soutěži ani
výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně. Výhry
budou výhercům předány osobně v sídle výherce, pokud nebude dohodnuto
jinak. Podmínky výherních cen:

· Výhry není možné vyměnit za peníze.

· Výherní ceny nemohou být postoupeny dalším osobám. Cena je nevratná.

· Výherce je povinen si výhru vyzvednou osobně, pokud nebude domluveno
jinak.

· Výherce souhlasí, s pořizováním fotografií či videozáznamu během
předávání cen pro účely propagace pořadatele.

8. Za účelem vyhodnocení soutěže, informování výherců, získání a předání výhry,
bude zástupce pořadatele zpracovávat osobní údaje výherců, a to jméno,
příjmení a e-mailovou adresu. Informace o zpracování osobních údajů, které
obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky
na ochranu práv, jsou dostupné na stránkách www.regionynasbavi.cz

9. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně
jejího ukončení. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen
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nebo jejich hodnotu, či soutěž̌ úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení
náhrady, a to zveřejněním změny na www.regionynasbavi.cz

10. Tato pravidla jsou platná́ a účinná od 25. 8. 2021.
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