
Okresní sdružení hasičů Praha – západ 

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva 

Kancelář Okresního sdružení hasičů Praha – západ, Ohradní 1166/26, Praha 4 - Michle 

Aktualizace propozic soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2021. 

Vyhlašovatel soutěže SH ČMS – OSH Praha – západ si Vás dovoluje informovat o aktualizaci propozic 

POODM 2021: 

1. Prodlužuje termín pro zaslání soutěžních děl, a to do 26. března 2021. 

2. Umožňuje zasílání soutěžních prací i elektronickou cestou. 

Dále bychom Vám, na základě Vašich dotazů, upřesnili „generální souhlas“. Jedná se o souhlas, který 

zákonní zástupci udělili Vaší organizaci či zařízení. Pokud Vám takový souhlas nebyl zákonnými zástupci 

dítěte udělen, nebo byl odvolán, nemůže se dítě této soutěže účastnit. Jedinou možností by bylo 

udělení jednorázového souhlasu pro tuto konkrétní soutěž (viz níže). 

Pokud se rozhodnete posílat díla elektronickou poštou, prosíme Vás, abyste soutěžní díla zasílali ve 

standardních formátech: tedy pro literární díla v obecně známých textových formátech především ve 

formátech Microsoft Office (.doc, .docx), Open Office (.odt), textovém formátu (.rtf, .txt), Portable 

Document Format (.pdf). 

Grafická díla posílejte buď jako sken, nebo fotografii, a to v obecně známých formátech, především 

Portable Document Format (.pdf) a dalších formátech pro ukládání obrazových informací 

(.jpg, .gif, .tiff, .png, .bmp, .raw). 

Soutěžní díla v elektronické podobě zasílejte na e-mail adresu orpoopz@gmail.com, v předmětu 

zprávy uvádějte zkratku soutěže POODM2021. V případě, že se rozhodnete posílat více děl či větších 

velikostí, kontaktujte nás a domluvíme se na adekvátním způsobu přenosu než zasílání pomocí e-mailu. 

Lze využít například sdílení v rámci Office 365, které má deklarovánu ochranu osobních údajů v souladu 

s GDPR a je využíváno i v rámci distanční výuky. Je možno dohodnout i jiný způsob předání v závislosti 

na Vašich možnostech. 

Vzhledem k tomu, že elektronicky zaslaná díla nejde jednoduše vybavit požadovanou tabulkou o 

soutěžícím, prosíme Vás o vyplnění požadovaných informací v rámci samostatného souboru a 

případném souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud není účast v souladu se souhlasem 

uděleným zákonnými zástupci Vaší organizaci. Prosím název souboru s dílem a informacemi o 

soutěžícím použijte identický tak, aby bylo možné samotné dílo jednoznačně spojit s příslušnými 

informacemi o soutěžícím například: 

Jan Novák.jpg a Jan Novák.docx; nebo jannovak.jpg a jannovak.docx; nebo jan_novak.jpg a 

jan_novak.docx; … 

Jan Novák ZS Horní dolní.tiff a Jan Novák ZS Horní dolní.docx; 

Jan Novák 1.třída.txt a Jan Novák 1.třída.docx. 

Nebo je možnost použít vícestránkový formát souboru, kdy samotné dílo a požadované informace 

vložit jako více stránek, toto umožňují některé typy skenerů jako uložení „multipdf“. 

V názvu souborů není nutné rozlišovat velká a malá písmena či používat diakritiku, mezery. 

Filip Jankovec 

Člen okresní Odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva Praha – západ 

e-mail: orpoopz@gmail.com 

tel: 604892010 


