
PRAVIDLA SOUTĚŽE NA BEZPEČNOST S HUMOREM 
 

 
 

 
 

  
o Organizátorem soutěže NA BEZPEČNOST S HUMOREM je Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP).  

o Soutěže se mohou zúčastnit žáci a žákyně jakékoliv střední odborné školy a učiliště 
v ČR, kteří jsou v době doručení soutěžního příspěvku organizátorovi (VÚBP)  
e-mailem nebo poštou učněm/učnicí nebo studentem/studentkou. V obou 
případech bude rozhodovat datum odeslání e-mailové zprávy nebo poštovní 
zásilky. 

o Soutěžit mohou výhradně žáci a žákyně jednotlivě. 

o Tvůrce svojí účastí v soutěži potvrzuje své autorství, tj. nevydává za své dílo jiného 
autora. 

o Soutěžit je možné ve dvou kategoriích: psané vtipy na téma bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci a obrázkové vtipy na téma bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

o Do kategorie psaných vtipů zašle jeden soutěžící nejméně 3 a maximálně 5 vtipů, 
a to v jedné sadě (jeden e-mail nebo poštovní zásilka se sadou psaných vtipů = jeden 
soutěžní příspěvek). 

o Do kategorie obrázkových vtipů zašle jeden soutěžící maximálně 1 příspěvek. 
Do soutěže budou zahrnuty pouze dvourozměrné práce. 

o Každý soutěžící může do soutěže poslat pouze jeden soutěžní příspěvek, a to 
buď do kategorie slovních vtipů, nebo obrázkových vtipů (dle podmínek výše). 
Přihlášení se do obou kategorií současně není možné. 

o Práce vytvořené elektronicky za pomoci libovolně zvoleného grafického 
programu zašle soutěžící na e-mailovou adresu organizátora. Rukou kreslené, 
malované nebo jinou výtvarnou technikou zpracované příspěvky budou 
požadovány v originální verzi. Tato díla zašle soutěžící poštou na poštovní 
adresu organizátora. Největší možný formát obrazového příspěvku: A3, technika: 
volná (kreslený nebo jinak obrazem ztvárněný vtip). Nedoporučujeme použití kříd 
(suchých/prašných, mastných/pastelů) nebo jiného výtvarného materiálu, který špiní, 
pokud nebude příspěvek před předáním do soutěže fixován proti otěru. 

o Do soutěže nebude přijat příspěvek, který bude mít vulgární nebo jinak závadný 
obsah nebo u kterého bude zjištěno plagiátorství.  

o Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen PŘIHLÁŠKOU. Společně se 
soutěžní prací je nutné přihlášku podle povahy příspěvku zaslat na jeden z kontaktů 
na organizátora (viz níže). 

o Soutěžní příspěvek musí být odeslán organizátorovi nejpozději do 12. listopadu 2021 
(v případě poštovní zásilky rozhoduje datum jejího podání přepravci poštovních 
služeb). 



o Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže a nehodnotit příspěvek, 
který nebude splňovat pravidla soutěže. 

o O tom, že organizátor obdržel soutěžní příspěvek, bude účastník soutěže 
vyrozuměn.  

o Organizátor neodpovídá za opožděné doručení, ztrátu, mylné zaslání, neúplnost, 
poškození nebo zničení soutěžních příspěvků cestou k adresátovi. Došlé soutěžní 
příspěvky (oceněné i neoceněné) nebudou autorům vráceny, zůstanou majetkem 
organizátora (zde existuje výjimka při zrušení soutěže organizátorem). 

o Soutěžní příspěvky budou posuzovány nezávislou odbornou komisí, kterou určí 
organizátor. Odborná komise ocení odbornost, neotřelý nápad a míru zábavnosti 
(humor, nadsázku, apod.). U obrazových příspěvků též způsob zpracování a originalitu 
pojetí i zvolené výtvarné formy. Rozhodnutí odborné komise je definitivní a nelze 
se proti němu odvolat.  

o Pokud se objeví dva nebo více shodných soutěžních příspěvků, bude do soutěže 
zařazen ten, který byl odeslán dřív a zároveň splnil pravidla soutěže. U obrazových 
příspěvků bude v případě duplicit přihlédnuto k rozdílnosti, originalitě a náročnosti 
techniky jejich zpracování.   

o Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zrušit soutěž v jakékoli její fázi. V případě 
zrušení soutěže bude autorem vyžádaný příspěvek vrácen. 

o Organizátor neodpovídá za škody, náklady, požadavky, nároky nebo ztráty 
jakéhokoli druhu, které vzniknou nebo budou učiněny v souvislosti s touto 
soutěží nebo udělovanými cenami, s tvorbou nebo použitím soutěžního 
příspěvku. 

 
     

  

Kontakt na organizátora 
soutěže pro příspěvky 
v elektronické podobě zasílané 
e-mailem:  

 
soutez@vubp-praha.cz 

  

 

Kontakt na organizátora 
soutěže pro příspěvky zasílané 
poštou: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
NIVOS 
Jeruzalémská 1283/9 
110 00 Praha 1 – Nové Město 

 
 

Do předmětu e-mailu a na obálku poštovní zásilky je nutné uvést slovo „SOUTĚŽ“. 
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