
Souhlas o zveřejnění i pro zákonné zástupce!  
 
 

ja/my  
 
 

.............................................................................................................................. 
(jméno, příjmení zákonného zástupce)  
 
 
.............................................................................................................................. 
(adresa a telefonní číslo)  
 
 

..............................................................................................................................  
(e-mail- adresa, jen pro oznámení výherci)  
 
 
 

oznamujeme, že mému/našemu dítěti nebo mně 
 
 
 

.............................................................................................................................. 
(jméno, příjmení dítěte nebo moje jméno, příjmení)  
 
 
 

dávám/e souhlas o účasti na malířské soutěži bavlněná svatba, pořádané  galerii Affeere.  
 

Souhlasím/e s přiloženými podmínkami účasti a s tím, že malované obrázky mého/našeho dítěte 
nebo moje budou zveřejněné na výstavě v galerii Affeere a na její internetní stránce affeere.de. 
 

Souhlasím/e s tím, že pod namalovaným obrázkem se zveřejní tyto údaje: jméno mého/našeho 
dítěte, věk, místo bydlení nebo moje jméno, věk, místo bydlení. 
 
 
 
 
 
 

.............................................................................................................................. 
 

datum, podpis  
 
 
 
 
 
 
  



Podmínky malířské soutěže bavlněná svatba  

 
 

Účastí na této malířské soutěži potvrzuje každý účastník zcela a bez výhrad, že je vázán na 
podmínky soutěže a že se jeho bydliště nalézá v lužickém kraji.   
Malířskou soutěž pořádá galerie Affeere, Markt 5 in 02763 Zittau, affeere.de, T: +49 1520 596 
1938.  
 

Požadavky obrázků 
téma: namaluj, co tě napadne na téma bavlněná svatba 
velikost: A 4 jen dvou-dimenzionální provedení 
technika: co se líbí  
Upozornění! 
Na zadní strabě obrázku musí být napsané autorovo  jméno, příjmení, věk a adresa. K původnímu 
obrázku musí být přiložen podepsaný souhlas o zveřejnění!   
 

Požadavky zaslání 
* zaslat poštou: Galerie Affeere, Markt 5, 02763 Zittau 
* odevzdat osobně: Galerie Affeere, Markt 5, 02763 Zittau 
   otvírací doba: út +pá 14:00 – 18:00, st 8:00 – 14:00, čt 16:00 – 20:00 Uhr 
   zavírací doba: so-po 
 

doba soutěže  
časové rozměří: od 24.01.2017 až do uzávěrky 28.04.2017 v 18:00 hod.  
Pozdější příspěvky do soutěže nebudou akceptovány.  
 

Výherci 
Všechny zaslané obrázky vyhodnotí odborná porota. Složení poroty se oznámí v pravý čas. Výherci 
budou informování přes email a zveřejněni na internetních stránkách affeere.de. Výherci soutěže 
obdrží věcné ceny. 
 

Pravidla 

Galerie Affeere  si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, na zrušení soutěže, délku trvání, 
jakož I podmínky soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu 
pravidel a podmínek soutěže galerie Affeere vhodným způsobem zveřejní v galerii Affeere a na 
stránkách affeere.de.  
Galerie Affeere noodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými 
účastníky soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Galerie Affeere není 
odpovědná za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení soutěže. V případě 
jakéhokoliv sporu týkajícího se soutěže,bude rozhodnutí galerie Affeere konečné a závazné. 
Zapojením se do soutěže vyjadřují účastníci soutěže svůj souhlas řídit se těmito pravidly. 
 
Ochrana osobních údajů  
Všechny malované příspěvky musí být originální práce, na zadní straně popsány jménem, věkem a 
adresou dítěte nebo dospělého a nesmí porušit 
žádná práva třetích stran - např. autorská práva, ochranné známky a osobní či vlastnická práva. 
Účastník soutěže dobrovolně poskytuje galerii Affeere osobní údaje a uděluje souhlas ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování 
osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností.  
E-mailová adresa slouží jen za účelem doručování informací nebo oznámení výherci mezi galerii 
Affeere a účastníkem a nebude dávána třetím osobám. 


