Děkan Fakulty chemické VUT v Brně vyhlašuje
ve spolupráci se společností PENAM, soutěž:

Jak vidím zdravou a bezpečnou potravinu
Cíl soutěže:

Cílem soutěže je podpořit akci Noc vědců 2016 s tématem Bezpečnost.

Účel soutěže:

Účelem soutěže je posílit povědomí o kvalitních a bezpečných
potravinách.
Rok 2016 byl například vyhlášen Valným shromážděním OSN za
Mezinárodní rok luštěnin, aby byl zviditelněn pozitivní přínos těchto
zemědělských plodin, které jsou symbolem zdravého životního stylu.
Vyhlášením této soutěže tak chceme podpořit zájem o zdravou formu
stravování a kvalitu potravin. Pro účel soutěže slouží e-mailová adresa
info@fch.vut.cz, kam se mohou účastníci obracet i s případnými dotazy.

Soutěžní lhůta:

Soutěž probíhá od 15. 7. 2016 od 12.00 do 15. 9. 2016 do 12.00.
Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje
právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní
podobě. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační
zabezpečení soutěže, v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění
na fakultních webových stránkách akce Noc vědců: http://www.fch.vut.cz/nocvedcu

Podmínky účasti:

Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo kolektiv, který odevzdá v soutěžní lhůtě příspěvek ve
volném formátu zpracování. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a státního
příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce.
Soutěžní příspěvky budou hodnoceny v kategoriích do 15 a nad 15 let věku soutěžících. Soutěžní
příspěvek musí být vlastní tvorbou soutěžícího. Každý účastník soutěže smí odevzdat pouze jeden
příspěvek. Příspěvek se odevzdává e-mailem na adresu info@fch.vut.cz nebo na adrese: Fakulta
chemická VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno. Za platný odevzdaný soutěžní příspěvek se
považuje ten, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

Do soutěže ve dvou kategoriích budou přijímány návrhy:
- malované, kreslené, vymodelované nebo jinak výtvarně zpracované
- literární útvary na volné téma (esej, zpráva, dopis) v maximálním rozsahu do dvou stran textu na A4
- vlastní fotograﬁe, koláže, počítačově zpracované příspěvky v podobě komiksu, nebo příběhu, video,
selﬁe, medailonek.

Seznam výher:

1. cena (věnuje Fakulta chemická VUT v Brně):

Poukaz na víkendový pobyt s polopenzí pro 2 osoby v rekreačním středisku Ramzová
http://www.kam.vutbr.cz/?p=ramz.
Poukaz zahrnuje ubytování na 2 noci a polopenzi na 2 dny od pátku do neděle. Výhra nezahrnuje dopravu
do místa. Čerpání výhry je dobrovolné. Rezervace termínu provedená výhercem soutěže je závazná.
V případě, že výherce nevyužije rezervovaný termín, výhra v soutěži bez náhrady propadá a výherce nemá
nárok na žádnou kompenzaci.

2. cena (věnuje společnost PENAM):

Poukaz na nákup sportovního zboží v prodejnách Sportisimo v hodnotě 3 000,- Kč.

3. cena (věnuje Fakulta chemická VUT v Brně a společnost PENAM):
Dárkový balíček v hodnotě 1 500,- Kč.

Další zajímavé příspěvky budou ohodnoceny drobnými cenami.

Vyhodnocení:

Vyhodnocení soutěže proběhne v týdnu 19. – 23. 9. 2016, 23. 9. 2016 v 15. 00 budou oznámeny
výsledky na web stránce www.fch.vut.cz. Výherci budou kontaktováni e-mailem a telefonicky.
Výsledné práce mohou být prezentovány na webech sloužících k propagaci Fakulty chemické, při
prezentacích uchazečům o studium, případně využity jiným způsobem.

Hodnotící komise:

Každý člen poroty na základě subjektivních kritérií stanoví pořadí prací. Vypočte se průměrné pořadí pro
každou práci a sestaví se výsledné pořadí. Při rovnosti průměrného pořadí rozhoduje, které práci bylo
častěji přiřazeno lepší pořadí. Podané příspěvky budou hodnoceny samostatně ve dvou kategoriích,
následně bude sestaveno jedno celkové pořadí dle dosaženého počtu bodů.

Předání cen:

Předání cen proběhne v době konání Noci vědců, v pátek 30. 9. 2016 ve 20. 00 na info stánku
ve vestibulu Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno.

Zpracování osobních údajů:
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat. Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů
Pořadatelem za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely.
Autorská práva: Zasláním soutěžní práce autor uděluje pořadatelům soutěže právo na zveřejnění práce
nebo její části na webových stránkách http://fch.vutbr.cz včetně jména autora. Pořadatelé soutěže mají
právo zveřejnit jméno autora všech oceněných prací a právo zveřejnit fotograﬁe či jiné audiovizuální
záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.

