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DĚTI, POZOR, 

ČERVENÁ! 
 

  

 

XXXVII. ročník výtvarné soutěže s dopravně – bezpečnostní tématikou 

 

Určeno mateřským školám, základním školám, základním školám pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a střediskům volného času na území Ostravy a obcí, pro které je 

Ostrava od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností.

Ostrava, leden 2019 
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Úplná pravidla výtvarné soutěže „Děti, pozor, červená!“ 

Tato Úplná pravidla výtvarné soutěže „Děti, pozor, červená!“ (dále jen „pravidla“) jsou jediným 

dokumentem, který závazným způsobem upravuje podmínky výtvarné soutěže s názvem „Děti, pozor, 

červená“ (dále jen „soutěž“) statutárního města Ostrava a Klubu dopravní výchovy. Pravidla mohou být 

pozměněna pouze formou zveřejněných dodatků k tomuto dokumentu. 

I. Obecná ustanovení 

1. Téma soutěže je pro rok 2019 „DOPRAVNÍ NEHODA A PRVNÍ POMOC PŘI NÍ“  V rámci práce 

na výtvarných dílech je vhodná diskuze s dětmi o správném chování účastníků dopravní nehody, 

kam nehodu nahlásit a na koho se obrátit s prosbou o pomoc. S ohledem na věk žáka je žádoucí 

probrat i základy poskytnutí první pomoci.  

2. Výtvarná soutěž je určena dětem ve věku od 5 do 15 let navštěvující školská zařízení a střediska 

volného času v určeném věku na území ORP Ostrava a je rozdělena do skupin a věkových kategorií. 

3. Soutěž spočívá ve vytvoření výtvarné práce ve formátu A4 na výšku či šířku nebo A3 na šířku, která 

bude zobrazovat zadané téma.  

4. Z došlých výtvarných prací soutěžících, kteří splní podmínky soutěže, budou odměněni autoři deseti 

nejlepších výtvarných děl v každé kategorii vybraných členy Klubu dopravní výchovy. Vybraní 

soutěžící obdrží věcné odměny. 

5. Organizátorem soutěže je: 

Statutární město Ostrava 

Magistrát města Ostravy 

odbor dopravy, Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy  

Prokešovo nám. 8 

729 30 Ostrava 

IČ: 00845451 

(dále jen „organizátor“) 

II. Účastníci soutěže 

1. Soutěžícím budou dle věku v kalendářním roku 2019 rozděleni do skupin a věkových kategorií: 

I. skupina - mateřské školy 

děti ve věku 5 - 6 let 

II. skupina - základní školy 

1. kategorie     6  -    8 let 

2. kategorie     9  -  11 let 

3. kategorie   12  -  15 let 

III. skupina - základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. kategorie        do 11 let 

2. kategorie    12  -  15 let 
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III. Přihlášení do soutěže 

1. Soutěžící budou své práce odevzdávat na škole. Pedagogický zástupce soutěžícího či zodpovědný 

pracovník střediska volného času pak provede výběr prací (max. 10 v každé kategorii) a zašle je nebo 

osobně odevzdá nejpozději do 15. března 2019 na níže uvedenou adresu podle rozdělovníku: 

I. skupina - mateřské školy: 

Mgr. Adéla Mikesková, MŠ Ukrajinská 1530/31, 708 00 Ostrava - Poruba 

II. skupina - základní školy dle jednotlivých obvodů zašlou nebo osobně předají výtvarné práce 

okrskovým metodikům dopravní výchovy 

Mgr. Jana Třosová, ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040, 739 34 Šenov - Slezská Ostrava; pro městské 

obvody Slezská Ostrava, Michálkovice, Radvanice a Bartovice a obce Šenov, Václavovice, Vratimov 

a Horní Datyně, 

Mgr. Šárka Vavrošová, ZŠ a MŠ Alberta Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava – Hrabůvka; pro městské 

obvody Ostrava - Jih, Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice, Vítkovice, Hrabová, Moravská Ostrava a 

Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Petřkovice, Hošťálkovice, Lhotka a obec Stará Ves nad 

Ondřejnicí,  

Mgr. Marie Farkasová, ZŠ Bílovecká 10, 721 00 Ostrava – Svinov; pro městské obvody Ostrava - 

Poruba, Svinov, Krásné Pole, Polanka nad Odrou, Třebovice, Martinov, Pustkovec, a obce Dolní 

Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, Klimkovice, Olbramovice, Vřesina a Zbyslavice 

III. skupina - základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Mgr. Helena Čechová, ZŠ U Haldy 66, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

2. Zákonní zástupci žáků ze škol, na kterých nebude soutěž organizována školou, mohou zaslat výtvarné 

práce v termínu do 15. března 2019 přímo na adresu: 

Oddělení dopravního inženýrství, Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25 Ostrava, 

Mariánské Hory 709 00 

3. V termínu do 22. března 2019 budou výtvarné práce předány hodnotitelské komisi na KDV - 

Mgr. Šárka Vavrošová, ZŠ a MŠ Alberta Kučery 1276/20 700 30 Ostrava - Hrabůvka. 

4. V rámci města bude vyhodnoceno v každé skupině a věkové kategorii u MŠ, ZŠ a ZŠ pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami 10 nejlepších prací. 

5. Vyhodnocení žáci v každé soutěžní kategorii na 1. až 10. místě obdrží věcné ceny.  

6. Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit pouze s jednou výtvarnou prací. 

7. Na soutěžním výkrese na rubu soutěžící či pedagogický zástupce uveden následující povinné údaje: 

 jméno a příjmení 

 věk soutěžícího 

 adresu školského zařízení nebo střediska volného času  

 navštěvovanou třídu soutěžícího 

8. Pedagogický zástupce soutěžícího či zodpovědný pracovník střediska volného času zasláním 

výtvarného díla nezletilého soutěžícího potvrzuje, že má souhlas zákonných zástupců soutěžícího 
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k účasti na veřejných soutěžích a smí za účelem registrace do soutěží poskytovat potřebné osobní 

údaje soutěžícího.  

IV. Požadavky na soutěžní výtvarné dílo 

1. Výtvarné práce musí být vytvořena ve formátu A4 na výšku či šířku nebo A3 na šířku, která bude 

zobrazovat zadané téma.  

2. Výtvarná práce by neměla být plastická, povoleny jsou maximálně koláže v podobě přilepení nebo 

jiné fixace materiálu o tloušťce do 3 mm. 

1. Výtvarná práce musí být dílem jednotlivce, skupinové práce jsou nepřípustné. 

V. Vyhodnocení soutěže 

1. Vyhodnocení soutěže proběhne na nejbližší schůzce Klubu dopravní výchovy po termínu odevzdání 

výtvarných prací. 

2. Za mateřské školy předá 10 nejlepších prací paní ředitelka Mgr. A. Mikesková, za základní školy 

předají výtvarné práce okrskoví metodici (max. 20 ks z každé kategorie) a za základní školy pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami předá 10 nejlepších prací z každé kategorie Mgr. H. Čechová. 

Výtvarné práce zaslané na Ostravské komunikace, a.s. budou rozděleny a předány dle věkových 

kategorií soutěžících do skupin. Ve výjimečném případě může být v městském hodnocení počet 

vyhodnocených prací vyšší ev. nižší, a to s ohledem na kvalitu a počet zaslaných prací, 

3. V rámci ORP Ostrava bude vyhodnoceno v každé skupině a věkové kategorii u MŠ, ZŠ a ZŠ pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami 10 nejlepších prací. 

4. Vyhodnocení soutěžící v každé soutěžní kategorii na 1. až 10. místě obdrží věcné ceny. Odměny 

vybraní autoři dostanou od organizátorů ve spolupráci s ředitelstvím jednotlivých škol do konce 

školního roku. 

5. Výtvarné práce zaslané do soutěže se nevrací a jsou po dobu 3 let uloženy na ZŠ A. Kučery. 

VI. Odměna 

1. Každý vybraný soutěžící obdrží věcnou odměnu/odměny v celkové výši cca 400 Kč s DPH. 

2. Organizátor rozveze odměny vybraným soutěžícím ve spolupráci s ředitelstvím jednotlivých škol 

do konce školního roku 2018/2019. 

3. Na odměnu není právní nárok a odměnu nelze požadovat v alternativní podobě. Zároveň nelze nárok 

na odměnu převést na jinou osobu. 

4. Organizátor si vyhrazuje právo předat vybraným soutěžícím namísto původně oznámené odměny 

jinou odměnu srovnatelného druhu a přiměřené hodnoty, a to v případě, že původně oznámenou 

odměnu organizátor neobdrží v takovém stavu, aby ji poté mohl v souladu s těmito pravidly 

vybraným soutěžícím předat.  

VII. Licenční ujednání 

1. Soutěžící přihlášením do soutěže prohlašuje, že je autorem výtvarné práce a je oprávněn vykonávat 

skrze své zákonné zástupce majetková autorská práva k danému dílu bez jakéhokoli omezení. 
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2. Soutěžící skrze své zákonné zástupce přihlášením do soutěže poskytuje organizátorovi k zaslané 

výtvarné práci bezúplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití ve smyslu zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to bez jakéhokoli omezení (územního, časového či 

množstevního). Soutěžící skrze své zákonné zástupce poskytuje organizátorovi tuto licenci včetně 

neomezených práv organizátora výtvarnou práci nebo její název upravit či jinak měnit, výtvarnou 

práci spojit s jiným dílem nebo ji zařadit do díla souborného.  

3. Organizátor je oprávněn ve smyslu udělené licence soutěžní práci včetně jména a příjmení 

soutěžícího bez jakéhokoli omezení zpřístupnit veřejnosti, publikovat ji v tiskové nebo elektronické 

podobě v rámci soutěže. 

4. Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít.  

5. Soutěžící skrze své zákonné zástupce zároveň uděluje organizátorovi oprávnění poskytnout licenci 

třetí osobě.  

6. Soutěžící dále prohlašuje, že přihlášením do soutěže a zasláním výtvarné práce neporušil jakákoli 

práva třetích osob (především práva autorská). Pokud však i přesto k zásahu do práv třetích osob 

ze strany soutěžícího dojde, odpovídá těmto třetím osobám výlučně tento soutěžící, příp. je daný 

soutěžící povinen organizátorovi uhradit veškeré náklady, které by mu v souvislosti s takovým 

porušením ze strany soutěžícího vznikly v plné výši. 

VIII. Osobní údaje 

1. Správcem osobních údajů je Statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 008 45 451, e-mail: posta@ostrava.cz. 

2. Kontaktní údaje pověřence: Martin Krupa, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz, telefonní 

kontakt: +420 724 356 825. Smlouvu na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů má 

organizátor uzavřenou s advokátní kanceláří KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem Vídeňská 

188/119d, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, zastoupenou Mgr. Romanem Klimusem, telefonní 

kontakt: +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52. 

3. Správce zpracovává osobní údaje soutěžících z důvodu plnění právní povinnosti a plnění smlouvy. 

Konkrétně jsou zaslané osobní údaje (v rozsahu jméno a příjmení, věk, adresa školského zařízení či 

střediska volného času, navštěvovaná třída) správcem zpracovávány pro účely identifikace 

soutěžícího, ověření splnění podmínek soutěže ze strany soutěžícího, předání odměny a plnění 

licenční smlouvy. 

4. Účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a že byl informován, že bližší informace o svých 

právech jakožto subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, nalezne na stránce 

www.ostrava.cz.    

5. V souvislosti s činností správce jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány pouze v rozsahu 

a po dobu nezbytnou pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a následně budou uloženy po dobu 

3 let.   

mailto:posta@ostrava.cz
mailto:martin.krupa@gdpr-opava.cz
tel:+420724356825
file://///synology_ha/Dokumenty/laza/_BESIP/_Projekty/Projects%202019/DPČ%202019/roman@klimus.cz
http://www.ostrava.cz/
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IX. Závěrečná ustanovení 

1. Každý soutěžící účastí v soutěži:  

 vyjadřuje dobrovolný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

 bere na vědomí, že přihlášením se do soutěže na sebe přebírá a nese plnou odpovědnost 

za obsah výtvarné práce a rovněž škodu a jiné právní či finanční následky, které mohou 

organizátorovi nebo třetím osobám vzniknout v důsledku nedostatečného oprávnění 

soutěžícího disponovat výtvarnou prací či právy k ní. Organizátor nepřebírá jakoukoli 

odpovědnost za obsah výtvarné práce, porušení práv třetích osob jejich zobrazením 

na výtvarné práci či užitím výtvarné práce ze strany organizátora v dobré víře v souladu 

s těmito podmínkami. Každý soutěžící je povinen při tvorbě výtvarné práce (zejména koláže 

s využitím fotografií) dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na výtvarné 

práci a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním výtvarné práce do soutěže dává 

soutěžící skrze svého zákonného zástupce vůči organizátorovi jednoznačně najevo, že splnil 

podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv. 

2. Organizátor soutěže: 

 si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž bez náhrady 

pozastavit a v krajních případech i odvolat a ukončit, a to pouze v případě, nastanou-li závažné 

a mimořádné okolnosti zásadním způsobem bránící řádnému průběhu soutěže.  

 si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže takovou výtvarnou práci, která odporuje platným právním 

předpisům, narušuje pravidla morálky nebo občanského soužití. Organizátor dále vyřadí 

ze soutěže výtvarnou práci, která jakýmkoliv způsobem podněcuje k nenávisti z důvodu rasy, 

pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále tu, která by 

bezdůvodně zobrazovala osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 

utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo které by mohly vážně narušit fyzický, 

psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

3. Jakékoliv spory a nároky vyplývající či související se soutěží nebo těmito podmínkami soutěže, budou 

řešeny rozhodnutím organizátora. 

 

za Organizátora 

Aktiv BESIP 

Ing. Josef Laža,  Ostrava, 10. 1. 2019 

 


