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PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 

Základní ustanovení 
"Soutěž o nejpůsobivější hudební skladbu inspirovanou malbou Postava od Josefa Istlera" se uskuteční 

na území České republiky v termínu od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020 (dále také jako „doba trvání 
Soutěže“). 

1. Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 
4x celoroční vstupenka na výstavní a doprovodný program GVUO v roce 2021 a 2x výtvarná 

publikace  

2.        Účast v Soutěži je podmíněna zasláním audio a videonahrávky vlastní hudební skladby 
inspirované olejomalbou Josefa Istlera s názvem Postava z roku 1945 pro jakékoliv nástrojové 

obsazení nebo jen sólový nástroj v rozsahu 3-5 minut, zaslané na emailovou adresu 
stankova@gvuo.cz kdykoliv v období trvání Soutěže.   

3.        Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti. 

Výhru lze vyzvednout do konce roku 2020 na základě dohody mezi výhercem a vyhlašovatelem 
soutěže. 

  
Účast v soutěži 

1. Účastníkem soutěže může být každý, kdo složí skladbu inspirovanou obrazem Josefa Istlera 

s názvem Postava ze sbírek GVUO v období trvání Soutěže. 

2. Soutěž se odehrává ve dvou kategoriích: do 30 let a nad 30 let. 

3. Účastník musí uvést věk, nebo kategorii, do které se hlásí. 

4. Soutěže se lze účastnit opakovaně. 

  
HODNOCENÍ:  

1. Skladby budou hodnoceny pod soutěžním číslem a anonymně. Odborná porota je bude 
hodnotit na základě individuálního posouzení, nápaditosti, originality, emotivní náplně a celkového 

vyznění hudební kompozice bodovou stupnicí od 1 do 6 bodů, přičemž 6 bodů je nejvíce. Hudební 

skladba s nejvyšším množstvím bodů zvítězí.  
2. Vyhodnocování soutěže se uskuteční v červnu 2020 a celkové výsledky budou vyhlášeny do 

31. června 2020 nejpozději. 
  

Kontaktování výherců: 
1.  Soutěžící budou o výhře informováni prostřednictvím kontaktu, jenž bude přiložen u nahrávky. 

2.  Pokud se soutěžící nepřihlásí k výhře do 14 dnů od vyhlášení, nebo si nepožádá o odklad 

předání z osobních důvodů, získá ji soutěžící s druhým nejvyšším počtem bodů.  
  

Všeobecná ustanovení: 
1.  Do Soutěže nebudou zařazeni soutěžící, kteří nesplní pravidla, nebo nedodají nahrávku 

v platném formátu. 

2.  Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jejich jméno 
včetně audio či video nahrávky k reklamním a propagačním účelům na sociálních sítích GVUO, a to po 

dobu 2 let od ukončení hry. 
3.  Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato 

pravidla bezvýhradně dodržovat. 
4.  Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících 

se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech 
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změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při 

nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. 

 
Ochrana osobní údajů 

Veškeré údaje našich návštěvníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná 
k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou. 

   

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech 
v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním 

vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami 
ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření. 

  
Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým 

způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému. 

  
Osobní údaje jsou u nás v bezpečí 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. (GVUO) se 
sídlem Poděbradova 1291/ 12, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 00373231 používá a chrání veškeré uvedené 

informace. GVUO se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. GVUO může tyto zásady změnit 

aktualizací této strany. Tuto stranu proto prosím kontrolujte, abyste se ujistili, že Vám případné změny 
vyhovují. Tyto zásady jsou platné od 10. 2. 2020. 

  
Správcem údajů je společnost Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. (GVUO) se sídlem 

Poděbradova 1291/ 12, Ostrava, PSČ 702 00, IČ 00373231, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 978. 

  

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, 
jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny na webu GVUO https://gvuo.cz/dokumenty v sekci 

GDPR. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v 
souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, (dále jen "Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a 

dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. 
  

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, 
nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme. 
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