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Pravidla letní studentské mini soutěže  
„KYBER BÁSNIČKY A ŘÍKANKY“ 

I. Pořadatel, organizátor a garanti soutěže 

1. Pořadateli a organizátory soutěže jsou Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú., AFCEA – Česká pobočka 
AFCEA, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a partneři. 

2. Odbornými garanty soutěže jsou Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA, Centrum 
kybernetické bezpečnosti, z.ú., Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Vojenské 
zpravodajství, Velitelství kybernetických sil a informačních operací a další partneři, zejména vysoké školy 
ČR a profesní a neziskové organizace. 

II. Soutěž  

1. Cílem soutěže je oslovit mladé kreativní lidi a zapojit je do vytvoření krátkých básniček / říkánek 
zaměřených na osvětu kybernetické bezpečnosti, kybernetickou výchovu mezi dětmi ve věku od čtyř 
let.  

2. Obsahem soutěže je vypracování autorské práce – básničky / říkanky (dále jen říkanka). 
 

III. Podmínky účasti v soutěži, organizace a termín soutěže 

1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané České republiky, kterým v době zahájení soutěže, tj. 1. 
července 2021 je maximálně 26 let („Soutěžící“). 

2. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. 
Tato pravidla platí pro všechny Soutěžící. 

3. Soutěžící může vypracovat a do soutěže poslat jednu anebo více říkanek. 
4. Soutěžící musí vypracovat a odeslat do soutěže říkanku (-y) podle následujících pravidel: 

a. Říkanka (-y) musí být autorským dílem Soutěžícího; 
b. Každá říkanka musí být napsána česky nebo anglicky v rozsahu maximálně 30 slov. 
c. Říkanka (-y) musí být odeslána ve formátu PDF, MS WORD nebo TXT („dokument“) nejpozději 

do 31. srpna 2021 23:59 hod. v jednom emailu na adresu soutez@kybersoutez.cz, přičemž: 
i. email bude mít předmět „RIKANKA“; 
ii. součástí dokumentu budou údaje o autorovi říkanky: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ROK 

NAROZENÍ, KONTAKTNÍ EMAIL, KONTAKTNÍ TELEFON. 
5. Emaily s pracemi obdržené do emailové schránky soutez@kybersoutez.cz po termínu 31. srpna 2021 

23:59 hod. se považují za neobdržené a Soutěžící nebude zařazen do soutěže. 
6. Emaily, které budou obsahovat škodlivý kód nebo jejichž práce budou elektronicky poškozené nebo 

bezpečnostně závadné se považují za pravidla nesplňující a Soutěžící nebude zařazen do soutěže. 
7. Ze Soutěže bude vyřazen každý Soutěžící, u kterého se prokáže, že: 

a. Říkanka není autorským dílem Soutěžícího. 
b. Záměrně uvedl nesprávné identifikační údaje, zejména údaje uvedené v čl. III bod 3c/ii. 
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c. Říkanka (byť jen jedna ze zaslaných říkanek) nebo email obsahuje vulgární, hanlivé, sexistické, 
rasistické a jiné diskriminační výrazy nebo je v rozporu s dobrými mravy. 

8. Zasláním říkanky soutěžící souhlasí, a to bez nároku na odměnu (honorář): 
a. s pravidly soutěže; 
b. se zveřejněním říkanky na webu organizátora a partnerů soutěže; 
c. s použitím říkanky organizátory a partnery soutěže pro výchovné a metodické materiály pro 

děti, učitele a studenty. 
9. Soutěžící budou rozdělení podle věku do kategorií: 

a. junioři – do 15 let (včetně); 
b. středoškoláci – 16 – 20 let; 
c. vysokoškoláci – 21 a více let. 

IV. Soutěžní výbor 

1. Soutěžní výbor je složen ze zástupců pořadatele, organizátora a garantů soutěže. 
2. Soutěžní výbor plní zejména tyto funkce: 

a. vyhodnocuje jednotlivé soutěžní práce; 
b. zajišťuje předání diplomů a věcných cen; 
c. rozhoduje o případných sporech vzniklých v souvislosti se soutěží. 

3. Soutěžní výbor je nejvyšším orgánem soutěže. Proti rozhodnutím Soutěžního výboru není odvolání 
přípustné. 

V. Vyhodnocení soutěže a zveřejňování výsledků 

1. Soutěžní výbor vyhodnotí jednotlivé soutěžní práce nejpozději do 60 dní od data skončení možnosti 
odeslání prací do soutěže (viz čl. III odst. 3 písm. c)), a vyhlásí první tři místa v každé soutěžní kategorii. 

2. Soutěžní výbor může udělit neomezený počet čestných uznání za účast v soutěži. 
3. Výsledková listina bude zveřejněna výhradně na webu www.kybersoutez.cz v částečně anonymizované 

formě.  
4. Zveřejnění jména a fotografie Soutěžícího bude pouze na základě písemného souhlasu Soutěžícího.  
5. Organizátor si vyhrazuje právo nezveřejňovat dílčí výsledky jednotlivých Soutěžících.  

VI. Věcné ceny a jejich předání 

1. Pořadatel a partneři soutěže věnují do soutěže drobné věcné ceny, které obdrží nejlepší Soutěžící. 
2. O přidělení věcných cen rozhodne Soutěžní výbor. 
3. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na získání ceny a získání ceny není možné právně vymáhat. 

VII. Řešení protestů a sporů 

1. Proti zveřejněným výsledkům může Soutěžící podat do 5 dní od zveřejnění výsledků protest elektronicky 
na email soutez@kybersoutez.cz. 

2. Soutěžní výbor rozhodne o přijatých protestech do 5 dní ode dne přijetí protestu a své rozhodnutí 
zveřejnění na webu www.kybersoutez.cz. 
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3. Organizátor, ani Soutěžní výbor neodpovídají za neobdržení emailu Soutěžícího nebo za nedoručení 
oznámení o ocenění Soutěžícímu. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Poskytnutím osobních údajů dává Soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací v dokumentu Souhlas se 
zpracováním osobních údajů. 

2. Pořadatelé soutěže se zavazují, že registrační osobní údaje Soutěžících nebudou poskytovat třetím 
stranám, nezapojeným do soutěže. 

3. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení pravidel soutěže Soutěžícím. 
4. Věcnou cenu v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než 

která je organizátorem stanovena.  
5. Avizované ceny a benefity pro nejlepší účastníky soutěže jsou předpokládané. Nejedná se o veřejný 

příslib.  
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, případně zrušení celé soutěže. 
 
V Praze dne 15. června 2021 
Verze pravidel: 1.0 
  


