
 
 

 

Hamzova léčebna ve spolupráci s MAS SKCH vyhlašuje ke dni 

1. března 2021 badatelskou soutěž 

Jak se léčilo dříve 
 

Název soutěže:  Jak se léčilo dříve? 

Trvání soutěže: od 1. 3. do 31. 5. 2021 

Soutěž na webových stránkách www.hamzova-lecebna.cz a www.masskch.cz bude trvat po 

dobu tří měsíců. 

 

Princip soutěže 

Žáci základních škol do 14 let včetně zasílají výsledky svého bádání, a to v požadované formě, 

která je definována v pravidlech této soutěže. Soutěž probíhá od 1. 3. do 31. 5. 2021. Během 

této doby zasílají žáci základních škol, kteří o bádání projeví zájem, zpracované kartičky na 

mailovou adresu: zavrelova@hamzova-lecebna.cz. V případě shody textu zaslaných 

příspěvků bude zohledněn příspěvek, který byl dle data a času dodání doručen jako první. 

Vítězné příspěvky budou vybrány na základě kompletního nejoriginálnějšího a přesného 

zpracování zadání. Tři příspěvky budou odměněny.  

 

Zadání zpracování kartičky 

Pro zpracování bude žákům poskytnuto 10 očíslovaných fotografií zdravotnických předmětů. 

Úkolem soutěžících bude vyhledat odborné názvy všech deseti předmětů na fotografiích a 

osobitým způsobem vše zpracovat do deseti samostatných kartiček formátu A5. Kartičky 

budou obsahovat následující údaje: 

 

Název soutěže: 

Název předmětu: 

Stručný popis předmětu na fotografii: 

Do jakého zdravotnického oboru předmět patří: 

K čemu a jak se používal/používá: 

Bonusový bod: Kdy byl předmět poprvé použit a kým: 

Zajímavost: 

Jméno, příjmení a věk autora kartičky: 

Korespondenční a mailová adresa autora kartičky bude uvedena na zadní straně každé 

kartičky. 

Zdroje informací: 

(Každá použitá  informace musí mít uvedený zdroj) 

 



 

 

 

 

 Vzorová ukázka kartičky  

 

Podrobná pravidla  

Stránky 

Pojmem Stránky rozumíme webové stránky www.hamzova-lecebna.cz a www.masskch.cz 

 

Soutěžící 

Soutěžícími se mohou stát žáci základních škol, kteří dle pravidel odešlou  na email 

zavrelova@hamzova-lecebna.cz zpracované kartičky formátu A5, které jsou výsledkem jejich 

bádání. Pro zpracování je povoleno použít přiložené fotografie. Každý soutěžící se může 

účastnit během jednoho kola soutěže pouze jednou formou zpracovaných dat. U všech 

převzatých dat je nutno vždy uvést jejich zdroj.  

 

Soutěžní kartička 

Soutěžní kartičkou se rozumí text, který účastník soutěže osobně sestaví dle výše uvedeného 

postupu, tedy zpracuje do kartičky formátu A5.  

Zpracované kartičky budou zveřejněny na facebooku i na webových stránkách 

www.hamzova-lecebna.cz a www.masskch.cz. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje konečné rozhodovací právo o tom, že v případě použití 

nevhodných výrazů nebo nevhodného způsobu zpracování kartičku nezveřejní. 

 

 

 

 

 

 

Název soutěže: 

Název předmětu: 

Stručný popis předmětu na fotografii: 

Do jakého zdravotnického oboru předmět patří: 

K čemu a jak se používal/používá: 

Bonusový bod: Kdy byl předmět poprvé použit a kým: 

Zajímavost: 

Jméno, příjmení a věk autora kartičky: 

Zdroje informací: 

(Každá použitá  informace musí mít uvedený zdroj) 

 

 

 
 



Výběr vítězů 

O konečném pořadí  v prvním kole soutěže „Jak se léčilo dříve" rozhodne komise (sestavená 

ze zástupců HL, MASSKCH a veřejnosti), která vybere nejoriginálnější a nejzajímavěji 

kompletně zpracovaný soubor deseti kartiček. 

 

Výhry 

Výhra není spojena s žádnou finanční odměnou a výherce nemá nárok na vyplacení náhradní 

částky v hotovosti. Výhry nejsou rozesílány doporučeně. Výherce bude o své výhře 

upozorněn emailem a bude zveřejněn na stránkách soutěže. Pokud nebude výhra výhercem 

převzata do 30 dnů, jeho výhra propadá Vyhlašovateli soutěže. Výhry nelze soudně vymáhat. 

 

Vyhlášení výherců 

Výherci budou po ukončení soutěže vyhlášeni a zveřejněni na facebooku a na webových 

stránkách www.hamzova-lecebna.cz a www.masskch.cz. 

V případě výhry budou soutěžící kontaktováni na základě údajů odeslaných na zadní straně 

kartičky.  

 

Uzávěrka 

Uzávěrka pro zaslání kartičky do soutěže je dne 31. 5. 2021 

 

Udělení souhlasu 

Soutěžící zasláním vyslovuje Vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 

zasláním těchto údajů na adresu vyhlašovatele.. Požadované osobní údaje jsou v souladu s 

příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 

127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, pro účely soutěže "Jak se 

léčilo dříve". 

 

Ostatní podmínky 

Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se soutěže zúčastní. 

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit či ukončit bez udání 

důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem 

ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či 

vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.hamzova-

lecebna.cz a www.masskch.cz. 

 

Kontakt 

V případě dotazů pište na zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

adresa: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže 

e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

 

Sestavila dne:  18. února 2021 Jana Zavřelová, DiS., správce archívů, Hamzova léčebna 

   Mgr. Eva Feyfarová, vedoucí manažer MASSKCH, z.s. 

Ověřil. MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny 

 


