
Pravidla soutěže

zachraŇme arktidu

Přečtěte si prosím pozorně pravidla této soutěže. 
Pokud se jí zúčastníte, předpokládáme, že jste si 
pravidla přečetli a souhlasíte s nimi.  

Tato soutěž byla vyhlášena organizací World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) společně s britskou 
pobočkou Greenpeace. Jedná se o celosvětovou soutěž, která 
probíhá podle zákonů Velké Británie.   

Co hledáme?
1. Cílem soutěže je získat návrh vlajky, která bude symbolem: 

- naděje 
- míru 
- celosvětové společenství  

Pamatujte, že to má být vlajka budoucnosti reprezentující 
vše živé na Zemi. Není to vlajka pouze jedné země, hledáme 
něco opravdu speciálního. Arktida se týká nás všech a nezáleží 
na tom, odkud jsme. Váš návrh tedy vůbec nemusí být z 
Arktidy.  

Vlajka bude ve tvaru trojúhelníku. Její vzor si můžete 
stáhnout z našich stránek nebo si vlajku vytvořte přehnutím 
papíru A4 dle instrukcí na videu na našich stránkách. Skutečná 
vlajka pak bude mnohem větší. 

Kdo se může zúčastnit? 
2. Zúčastnit se může každá osoba ve věku 6 až 26 let. Abyste 
se mohli zúčastnit, nemusíte být členem organizace Girl Guide 
nebo Girl Scout. Přijat bude pouze jeden návrh na osobu. 
Pokud bude návrh od osoby mladší 18 let, musí být tato osoba 
zastoupena kontaktní osobou starší 18 let.  

3. Pokud účastníkovi není 18 let, musí mít povolení od rodiče/
zákonného zástupce, aby se mohl soutěže zúčastnit. Proto 
prosíme, věnujte zvýšenou pozornost při vyplňování data 
narození, popřípadě kolonce povolení rodiče/zákonného 
zástupce. 

Jak má návrh vypadat?
4. Do soutěže můžete zaslat kresby, malby, fotografie, designy 
nebo jakékoliv jiné vizuální materiály (ne video). 

5. Přihlášené návrhy musí mít tvar podle šablony vlajky, která 
je na webových stránkách. 
6. Pokud Váš návrh posíláte elektronicky, musí být ve formátu 
Microsoft Word, PDF, JPEG, PNG nebo v jakémkoli jiném 
běžném formátu dobré kvality. Návrhy je nutné přihlásit na 
stránce www.greenpeace.cz/vlajkaprobudoucnost. 
7. Můžete také odevzdat vysvětlení svého návrhu, v rozsahu 
maximálně 300 slov, není to však podmínkou.  
8. Vítězný návrh bude přenesen na látku, proto m usí být 
plochý a dvourozměrný (2D).  
9. Pokud svůj návrh posíláte poštou, musí být ve formátu A4 
podle vzoru šablony. Návrhy posílejte na adresu uvedenou na 
webových stránkách.  
10. Návrhy nesmějí být před soutěží publikovány nebo veřejně 
vystaveny.  
11. Návrhy musí být původní, nesmí porušovat nebo být 
v rozporu s žádným zákonem nebo vlastnickým právem 
(zahrnuje autorské právo, ochrannou známku, pomluvu, 
pohrdání soudem, soukromím nebo přesvědčením) a nesmí 
být předmětem soudního sporu. 
12. V přihlášených návrzích mohou být použity pouze 
fotografie, které jsou původní nebo s licencí „royalty free“ 
(RF). Soutěžící nesmí použít žádný komerční materiál. Pokud 
tak učiní, musí poskytnout dokumentaci, která prokáže, že 
materiál poskytnutý pro účely návrhu byl použit se souhlasem 
vlastníka autorských práv. Upozornění: ne všechen obsah, 
který najdete on-line, je zdarma.

Kdy návrh odeslat? 
13. Soutěž začíná 26. listopadu 2012. Návrhy můžete posílat 
do 11. února 2013. Vítěz pak bude vyhlášen v březnu 2013.

Co musí obsahovat přihláška? 
14. Pokud chcete svůj návrh přihlásit přes webovou stránku, 
vyplňte přihlášku se všemi osobními a kontaktními údaji. 
Požaduje se: 
• jméno 
• příjmení 
• věk 
• země  

        Vlajka  
pro budoucnost

http://www.greenpeace.cz/vlajkaprobudoucnost


• email a/nebo poštovní adresa 
• Jste členem organizace Girl Guide nebo Girl Scoute? ANO/

NE 
• návrh vlajky 
• vysvětlení návrhu – nepovinné (300 slov) 
• Chcete emailem dostávat aktuální informace od 

organizace WAGGGS? 
• podmínky a pravidla soutěže 
• Potvrďte prosím, že s uvedenými podmínkami a pravidly 

souhlasíte. 
• Potvrďte prosím, že máte souhlas rodičů nebo že je Vám 

více než 18 let. 
• Potvrďte prosím, že souhlasíte se zveřejněním Vašeho 

návrhu v online galerii, kde bude uvedeno Vaše jméno, 
věk a státní příslušnost. 

15. Ujistěte se, že na tištěné verzi je čitelně uvedeno Vaše 
jméno a příjmení, věk, země, email nebo poštovní adresa. 
Můžete také přiložit vysvětlení v rozsahu 300 slov. Odesláním 
svého návrhu poštou potvrzujete, že jste četli podmínky a 
pravidla soutěže, které můžete najít na webových stránkách, a 
že s nimi souhlasíte.  

Online galerie návrhů
16. Pokud přihlašujete návrh online, budete dotázáni, jestli 
souhlasíte se zveřejněním Vašeho návrhu v online galerii. 
Uvedeno bude Vaše jméno, věk a státní příslušnost.  

Kam posílat návrhy?
17. Návrhy v elektronické podobě vkládejte přes www.
flagforthefuture.org . 
18. Adresy pro tištěné verze se liší podle země, ze které 
pocházíte. Vaši adresu najdete na www.flagforthefuture.org. 

Jak budou návrhy hodnoceny?
19. Nejprve proběhne užší výběr. Vybrané návrhy pak budou 
zhodnoceny porotou skládající se z odborníků z celého světa. 
Porotci budou z řad zástupců WAGGGS, Greenpeace a mnoha 
dalších. Výherce bude kontaktován emailem a poštou. Jeho 
jméno bude rovněž zveřejněno na webových stránkách 
WAGGGS a britské pobočky Greenpeace.  
20. Všechna rozhodnutí jsou konečná a rozhodnutí poroty 
nemůže být ničím ovlivněno.  
21. Návrhy zaslané do soutěže nebudou vráceny zpět, a 
proto by účastník neměl zasílat svůj původní návrh. WAGGGS 
nenese žádnou zodpovědnost v případě, že si účastník 
neponechal žádnou kopii.  

Co můžete vyhrát?
22. Záměrem organizace Greenpeace je vytvořit z vítězného 
návrhu skutečnou vlajku, která bude odvezena do Arktidy a 
uložena na dno oceánu na severním pólu v rámci kampaně 

Save the Arctic. Vítězná vlajka bude označovat místo, kde 
budou umístěny miliony podpisů podporujících kampaň 
„Save the Arctic“. Více informací o kampani najdete na 
www.savethearctic.org nebo si přečtěte informační leták 
kampaně, který je ke stažení na www.greenpeace.cz/
vlajkaprobudoucnost. 
23. Greenpeace nenese žádnou odpovědnost, pokud by se z 
jakéhokoliv důvodu nepodařilo vlajku na místo dopravit, mj. 
proto, že v Arktidě panují drsné podmínky.  

Jak může WAGGGS a Greenpeace využít 
Vaše návrhy? 
24. Přihlášením do soutěže zaručuje účastník organizacím 
WAGGGS a Greenpeace výlučnou, neodvolatelnou, bezplatnou 
a celosvětově převoditelnou licenci pro všechny stávající i 
budoucí média ve všech jazycích, a to navždy. WAGGGS a 
Greenpeace mohou po obdržení návrhu používat dílo, bez 
ohledu na to, zda vyhraje, k jakémukoli účelu, teď nebo v 
budoucnu. To se vztahuje i na autorské právo použité na 
návrhu nebo jeho části. Bez omezení to platí pro: 
 a. propagování této soutěže a jakékoliv jiné budoucí soutěže 
 b. propagování organizace WAGGGS a jejích členů 
 c. šíření prostřednictvím televize a internetu, včetně YouTube 
 d. využití k fundraisingovým aktivitám jako je vydávání a 
prodej knih nebo DVD 
 e. přenesení licence na jinou osobu/společnost/apod. 
25. Pokud by to bylo nezbytné, Greenpeace a WAGGGS 
si vyhrazuje právo jakkoliv návrh upravit podle potřeby.  
WAGGGS si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla 
soutěže. WAGGGS může také vytvořit pravidla, která budou 
uplatněna jen pro určitou soutěž. Pokud se tak stane, budou 
pozměněná pravidla soutěže zveřejněna na webové stránce 
soutěže. Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů na 
webových stránkách WAGGGS (http://wagggsworld.org/en/
privacy), kde je vysvětleno, jak je zacházeno s osobními údaji, 
které přihlášením do soutěže poskytnete. 
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