
PRAVIDLA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE  

“PEČKY BOJUJÍ HUMOREM“  

 

1. Cíl soutěže  

Cílem soutěže je připomenutí nedožitého jubilea  pečeckého rodáka, 

karikaturisty a malíře Vladimíra Renčína.  

 

2. Organizátor soutěže  

Město Pečky, Masarykovo nám 78, 289 11  Pečky,  IČO  00239607. 

Organizátor určuje pravidla soutěže , jmenuje porotu a předává ceny.  

 

3. Téma soutěže  

Pobavte nás kresleným vtipem, který jste sami vymysleli a ztvárnil i .  

 

4. Doba trvání soutěže  

Vyhlášení soutěže:     06.12.2021 

Doba trvání soutěže:  06.12.2021 –  28.2.2022 

Vyhlášení vítěze:       na apríla , 1.4.2022 

 

5. Podmínky soutěže  

Podmínky soutěže  jsou zveřejněna  po celou dobu její  platnosti na 

webových stránkách Města Pečky  www.pecky.cz 

 

Soutěž je vypsána pouze pro amatéry, tedy ne běžně publikující  autory 

vtipů.  

 

Výtvarná technika není vymezena. Doporučený formát obrázku je A4.  

 

Do soutěže budou zařazeny práce zaslané do 28.2.2022 včetně. U 

soutěžních vtipů zaslaných poštou rozhoduje razítko podání, tedy 

28.2.2022.  

 

Soutěžní vtipy prosím zasílejte na kancelarstarostky@pecky.cz  nebo na 

adresu Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 289 11, Pečky  nebo předejte  

osobně  na podatelně Městského úřadu v Pečkách . 

 

Dílo označte informacemi:  

• Autor vtipu 

• Věk autora  

• Adresa  

• telefonický a e-mailový  kontakt 

 

 

mailto:kancelarstarostky@pecky.cz


6. Hodnocení soutěže  

Do soutěže budou zařazena jen díla, která respektují pravidla soutěže. O 

vítězných vtipech  rozhodne odborná komise.  

 

7. Vyhlášení vítězů soutěže  a výhry pro soutěže  

Výherci soutěže budou o výhře informováni prostřednictvím  kontaktních 

údajů, které uvedli  u svého vtipu.   

 

Nejlepší vtipy vystavíme a tři nejlepší vtipy odměníme hodnotnou 

cenou.  

 

8. Obecné podmínky  

Soutěž bude ukončena vyhlášením výsledků . 

Účastník výtvarné soutěže akceptuje pravidla soutěže a uděluje zasláním 

kresleného vtipu  ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, v platném znění pořadateli  soutěže Městu Pečky, se 

sídlem Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky, IČO: 00239607  jako správci 

souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 

te lefonní číslo, e-mail za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v 

soutěži, dále za účelem předání či doručení výhry v soutěži a za účelem 

propagace soutěže a výhry v soutěži. Každý účastník soutěže bere na 

vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovává ny systematicky a 

automatizovaně. Tento souhlas uděluje účastník soutěže dobrovolně.  

 

Autor souhlasí s  další publikací a uveřejněním svého vtipu v  publikacích 

a na akcích organizátora soutěže.   

 

Organizátor neposkytuje náhrady za náklady spojené s účastí v soutěži. 

Výhru nelze vymáhat právní cestou a není možné za ni požadovat 

finanční náhradu. Organizátor nenese odpovědnost za jakákoliv rizika, 

závady a závazky související s výhrou a jejím užíváním.  

 

Pravidla soutěže schválila Rada mě sta Pečky dne 6.12.2021. 

 


