
Krajská knihovna v Pardubicích, příspěvková organizace Pardubického kraje, Pernštýnské náměstí 77, 530 94 Pardubice 

Pravidla soutěže 
k interaktivní výstavě fotografií Nový Zéland 

aneb Necestujte prstem po mapě, ale pojďte si zasoutěžit do knihovny a vyhrát zájezd! 

 

1) Výše uvedenou soutěž pořádá Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci s Cestovní 
agenturou KIORA Pardubice. 

2) Soutěž je určena pro čtenáře Krajské knihovny v Pardubicích a pro veřejnost starší 18 let.  
3) Soutěžní otázky se vztahují k výstavě fotografií Marka Tůmy na téma „Nový Zéland“. 
4) Soutěž probíhá od 22.8. 2013 do 30.9. 2013 v Krajské knihovně v Pardubicích. Každý 

účastník soutěže si vyžádá v recepci Krajské knihovny soutěžní dotazník s otázkami, které 
vyplní a po vyplnění odevzdá na recepci do krabice označené nápisem „soutěž Nový 
Zéland“. Do dotazníku soutěžící uvede své kontaktní údaje, bez uvedení kontaktních údajů 
se stává vyplněný dotazník neplatným. Krajská knihovna jako pořadatel zodpovídá za 
dodržování zákona na ochranu osobních dat s tím, že se zavazuje neposkytnout získané 
osobní údaje či kontakty osobám třetím, bez předchozího souhlasu. 

5) Fotografie, ke kterým se vztahují soutěžní otázky, jsou vystavené v přízemí ve výstavní síni 
a nad schodištěm do 2. patra v Krajské knihovně v Pardubicích v uvedeném termínu. 

6) Po skončení soutěže provede odborná porota, kterou jmenuje Krajská knihovna 
v Pardubicích, vyhodnocení soutěže. Vyhlášení výsledků soutěže bude zveřejněno 
nejpozději do 31.10. 2013 na informačních tabulích v prostorách Krajské knihovny, 
webových stránkách Krajské knihovny v Pardubicích www.kkpce.cz, případně v tisku. 
Vyhodnocení účastníci budou obesláni písemně, e-mailovou poštou nebo Českou poštou na 
základě kontaktů uvedených v soutěžním dotazníku. Předání cen proběhne v předem 
zveřejněném termínu, nejpozději do 31.10. 2013. 

7) Soutěžní dotazník opravňuje soutěžícího k jednorázovému vstupu do Krajské knihovny 
v Pardubicích s tím, že může jednorázově využít služeb knihovny k získání potřebných 
informací, případně využít pomoc odborných knihovnic studovny. 

8) Správnost odpovědí posoudí odborná porota. Minimální počet správně zodpovězených 
otázek je 18 z celkového počtu 22 otázek. 

9) První cenou v této soutěži jsou dva cestovní poukazy, každý v hodnotě 1 000 Kč na 
zahraniční zájezd, který věnuje Cestovní agentura KIORA do předem vybrané destinace. O 
této destinaci bude Cestovní agentura KIORA účastníky včas informovat. Ostatní soutěžící, 
kteří se umístí do 3.místa budou odměněni drobnými dárky. 

10) Účastník, který se umístí na 1. místě a na vyzvání svou výhru nepřevezme nejpozději do 30 
dnů od oficiálního vyhlášení výsledků a písemného obeslání, na výhru ztrácí nárok. Tato 
výhra pak propadá ve prospěch účastníka umístěného na 2.místě. 

11)  Z této soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Krajské knihovny v Pardubicích, pracovníci 
Cestovní agentury KIORA Pardubice i jejich rodinní příslušníci. 

12) Účast v soutěži je dobrovolná, jedná se o zájmovou dobrovolnou vzdělávací aktivitu. 
Organizátor má právo soutěž zrušit bez náhrady. 

13) Veškeré informace, pokyny i pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách 
knihovny, na adrese: www.kkpce.cz 

 

V Pardubicích 20.8.2013                 Bc. Radomíra Kodetová 

                                           ředitelka  


