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     Pravidla soutěže  
  

 
 
„Dluhové pasti a pastičky … ať nás nesežerou!“ 
 
 

1. Pravidla soutěže 
 
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je  

✓ žákem 2. stupně základní školy nebo 
✓ žákem víceletého gymnázia, a to tříd odpovídajících 2. stupni základní školy 

na území Jihočeského kraje (dále jako „soutěžící”). 
  
Soutěžící do 15. 12. 2019 do 24.00 hod zašle poštou na adresu THEIA nebo v elektronické podobě na adresu 
info@theia.cz soutěžní příspěvek dle následujících pravidel: 
 

✓ soutěžním příspěvkem je plakát (formát A4 nebo formát A3, vytvořený libovolnou technikou – 
malba, kresba, koláž, graficky vytvořené v PC, …) 

✓ námět příspěvku koresponduje s tématem soutěže „Dluhové pasti a pastičky … ať nás nesežerou!“ 
✓ spolu se soutěžním příspěvkem zašle soutěžící své jméno, příjmením, název školy, kterou navštěvuje 

vč. třídy a kontaktní telefon 
 
V případě nedodržení pravidel, bude takový příspěvek ze soutěže automaticky vyřazen. 
 
Příjem příspěvků:  

• elektronicky na adresu info@theia.cz nebo 

• poštou na adresu THEIA – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice 
 
 
2. Časový průběh soutěže 
 

✓ 31. 10. 2019  vyhlášení soutěže 
✓ 15.12. 2019 ukončení příjmu soutěžních příspěvků 
✓ 19. 12. 2019 vyhlášení výsledků  
✓ 6. - 9.1. 2020 předání cen (České Budějovice) 

 
 
3. Vyhodnocení soutěže 
  
Zaslané příspěvky budou hodnoceny porotou, složenou ze zástupců THEIA – krizové centrum o.p.s. a 
odborníků ve výtvarné oblasti. Ze soutěžních příspěvků bude odbornou porotou vybráno 10 nejlepších 
soutěžních příspěvků v každé kategorii. 
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4. Výhry 
  
Výherci budou zveřejněni na www.theia.cz  nejpozději do 19. 12. 2019. Výhry budou výhercům předány 
osobně v týdnu 6.1 – 9.1.2020 v Českých Budějovicích (místo a přesný den budou upřesněny nejpozději 
19.12.2020). 
Hodnotu výher není možné vyplatit v hotovosti. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něj může mít daňové 
dopady. 
Výhry budou připraveny pro 10 nejlepších soutěžících. 
 
 
5. Pořadatel a organizátor soutěže 
    
Pořadatelem a organizátorem soutěže je THEIA – krizové centrum o.p.s. se sídlem Mánesova 11/3b, 370 01 
České Budějovice, IČ : 265 62 731 (dále jen „THEIA”). 
 
 
6. Proč soutěžit  
  
Posláním soutěže je zvýšit prevenci v problematice prevence rizikového chování, snažit se vést děti a mládež 
k zamyšlení se nad tímto problémem a nad jeho řešením a v neposlední řadě oživení náplně volného času 
mladé generace. 
 
 
7. Závěrečné ustanovení 
 
Tato pravidla jsou závazná pro všechny soutěžící. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s 
tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat základní údaje o soutěžících (příjmení, jméno, školu, 
třídu a město), ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 10 let od 
skončení této soutěže.  
 
Soutěžící bere na vědomí, že zaslané soutěžní příspěvky může dále organizátor soutěže bezplatně využívat. 
THEIA má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže, a to včetně jejího přerušení či 
ukončení. THEIA je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.theia.cz. 
 
Pravidla jsou platná a účinná od 31. 10. 2019 
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