
Všeobecné podmínky projektu DARUJ RAKETU

Organizátor projektu: 
RAKETA dětem z.s., se sídlem Dittrichova 5, 120 00 Praha 2, IČ: 05656931 a nakladatelství LABYRINT.

Termín projektu: 
Projekt s názvem DARUJ RAKETU proběhne od 20. dubna 2017 do 31. května 2017.
Vyhodnocení projektu se uskuteční 11. června v rámci tradičního Dětského Komiksfestu na Lodi Tajemství 
(Rašínovo nábřeží, Praha 2).

Motto: 
Akcí DARUJ RAKETU chceme vést děti k dobročinnosti, pomoci druhým a dárcovství. Cílem projektu je naučit 
děti vnímat potřeby svého okolí a kreativně vyjádřit a obhájit vlastní volbu a nápady. 

Pro koho je projekt určen: 
Do projektu DARUJ RAKETU se mohou zapojit malí čtenáři bez ohledu na to, zda jsou předplatitelé časopisu 
RAKETA či nikoliv. Návrh na dar může poslat jak jednotlivec, tak školní třída / kolektiv / skupina.

Podmínky účasti: 
Nekomerční spolek RAKETA dětem a nakladatelství LABYRINT se rozhodli věnovat dětem tisíc výtisků 
připravovaného prázdninového čísla časopisu RAKETA. Tímto vyzýváme malé čtenáře, aby rozhodli, koho 
obdarovat a kdo díky nim získá zdarma prázdninové číslo časopisu. Může se jednat o jednokusové nebo více 
kusé dary (například pro domov dětí, školní družinu, pěstounskou rodinu nebo klub) na území České republiky.

Úkolem pro děti je napsat příběh, krátký rozhovor, složit písničku, namalovat libovolnou technikou obrázek, 
komiks nebo natočit video, KOMU a PROČ chtějí prázdninové číslo RAKETY věnovat. V dopise nebo e-mailu je 
potřeba uvést úplnou adresu obdarovaného a kontakt na dítě / dárce. Návrhy je třeba doručit nejpozději do 
31. května 2017 na adresu:

RAKETA dětem z.s. 
Dittrichova 5, 120 00 Praha 2
nebo na e-mail: raketa@labyrint.net

Příběhy, obrázky, videa apod. musí být viditelně označené jménem dítěte / dárcem, jeho kontaktním údajem 
(adresa školy včetně uvedení třídy nebo adresa rodičů apod.) a doručovací adresou obdarovaného.

RAKETA dětem z.s. vyhodnotí po konci projektu veškeré doručené příběhy, obrázky apod. a dne 11. června 
v rámci Dětského Komiksfestu na Lodi Tajemství vyhlásí nejzajímavější a nejlepší návrhy. Kritériem hodnocení je 
originalita zpracování a výtvarná / literární úroveň. Autoři oceněných nápadů budou následně kontaktováni 
ohledně způsobu předání knižních dárků z produkce nakladatelství Labyrint.

Účastí v akci DARUJ RAKETU dává každý účastník spolku RAKETA dětem z.s. souhlas ke zpracování osobních 
údajů s použitím adresy, e-mailu a telefonního čísla, pro účely navázání kontaktu s účastníky v průběhu 
organizace akce. 

Organizátor si vyhrazuje právo upravit počet darovaných výtisků časopisů.

Distribuci věnovaných časopisů a dárků hradí RAKETA dětem z.s. a nakladatelství LABYRINT. 

mailto:raketa@labyrint.net

