PRAVIDLA
SOUTĚŽE

PŘÍBĚH

O NEJLEPŠÍ
SPOJENÝ S ODBORY

1.

Do Soutěže o nejlepší příběh spojený s odbory se může zapojit každý odborář z členských organizací sdružených v ČMKOS.
Zapojením se do soutěže autor prohlašuje, že se seznámil s těmito Pravidly a že podmínky dle těchto Pravidel splňuje.

2.

Zapojením se do soutěže se rozumí doručení Příběhu spolu s podepsanou Přihláškou do soutěže, a to buď elektronicky
na adresu soutez@cmkos.cz (podepsanou přihlášku je třeba zaslat naskenovanou či vyfocenou, nebo v elektronické podobě
se zaručeným elektronickým podpisem), nebo poštou na adresu ČMKOS, náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha, s uvedením hesla „SOUTĚŽ“ na obálce, to vše nejpozději do 15. března 2018. Formulář Přihlášky je přílohou těchto pravidel
a najdete jej také na webových stránkách www.cmkos.cz. Autor Příběhu prohlašuje, že údaje jím vyplněné v přihlášce jsou
jeho osobními údaji a že jsou pravdivé. Zapojením se do soutěže autor uděluje ČMKOS souhlas se zpracováním těchto
údajů pro účely účasti v soutěži dle těchto Pravidel, pro účely kontaktování vítězných autorů a pro účely publikace Příběhů
v souladu s těmito Pravidly.

3.

Příběh musí být původním autorským dílem výlučně toho autora, který jej do soutěže přihlašuje. Do soutěže nelze přihlásit
Příběh vytvořený spoluautory. Příběh by se měl týkat přímo autora Příběhu. Zapojením se do soutěže autor prohlašuje, že
Příběh je pravdivý. Maximální rozsah Příběhu jsou dvě normostrany A4 (cca 3600 znaků).

4.

Příběh by měl odpovídat pravidlům českého nebo slovenského pravopisu. ČMKOS je oprávněna provést při publikaci Příběhu jeho případnou jazykovou korekturou. ČMKOS je oprávněna Příběh při jeho publikaci zkrátit, popř. jej vhodně prostorově
a graficky jinak uspořádat, vč. případného vložení dílčích nadpisů nad jednotlivé pasáže Příběhu. Zapojením do soutěže
dává autor Příběhu ČMKOS souhlas k zásahům do Příběhu dle tohoto bodu, ČMKOS nebude do obsahu Příběhu jakkoliv
jinak zasahovat.

5.

Zapojením do soutěže uděluje autor Příběhu ČMKOS bezplatný souhlas s rozmnožováním a rozšiřováním Příběhu dle rozhodnutí ČMKOS, zejména s publikováním Příběhu či jeho částí na webových stránkách www.cmkos.cz, sociálních sítích,
v odborových médiích atd.

6.

ČMKOS bude při publikaci uvádět jméno a příjmení autora Příběhu. V případě výslovné žádosti autora uvedené
v Přihlášce bude při zveřejňování Příběhu nebo jeho části nahrazeno jméno a příjmení autora smyšleným jménem a příjmením, popř. pouze iniciálami smyšleného jména či příjmení (např. „Josef K.“ či „J.K.“). V případě výslovné žádosti
autora uvedené v Přihlášce bude při zveřejňování Příběhu nebo jeho části název zaměstnavatele, který je v Příběhu zmiňován, nahrazen obecným označením druhu zaměstnavatele (např. „strojírenský podnik“). K nahrazení názvu zaměstnavatele
způsobem dle předchozí věty je ČMKOS dle svého uvážení oprávněna přistoupit i bez výslovné žádosti autora také tehdy,
pokud autor požádal o nahrazení svého jména a příjmení smyšleným jménem a příjmením, s takovým zásahem do obsahu
Příběhu autor souhlasí.

7.

Příběhy zaslané do soutěže budou v období od 15. března 2018 do 15. dubna 2018 vyhodnoceny porotou vybranou
ČMKOS a autoři Příběhů, které budou vybrány jako tři nejlepší, budou pozváni na setkání s předsedou ČMKOS. Autor Příběhu, který bude vybrán jako nejlepší, bude navíc pozván na VII. Sjezd ČMKOS, který se koná ve dnech 27. – 28. dubna 2018.
Porota ČMKOS je oprávněna ocenit též další autory Příběhů, kterým budou uděleny drobné ceny.
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