
Podmínky a pravidla fotografické soutěže k 30. výročí sametové revoluce 
 

Organizátor fotosoutěže:  Městská část Praha 21  

Termín konání fotosoutěže: od 01.06.2019 do 30.9.2019 

Témata soutěže :  Krajina  - oblíbená  či zajímavá místa, která máte v Újezdě nad Lesy rádi 
                                 Sport  -  sportovní akce spolků, klubů, jednotlivců 
                                 Emoce - emoce v lidské tváři 
 

• Fotografie musí být pořízeny v oblasti Újezda nad Lesy nebo mít souvislost s jeho obyvateli. 

• Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně tři snímky. 

• Fotografie do soutěže je možné přihlásit pouze v elektronické formě zasláním na email. 

• Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.                                                                                                                                 
  
 Výhra:  

• 1. cena – poukaz na fotografický kurz 

• 2. cena – poukaz na 1000 Kč na fotopříslušenství 

• 3. cena – poukaz na 500 Kč na fotopříslušenství 
Jeden autor může získat maximálně jednu cenu. Ceny budou předány při příležitosti oslav dne 16.11.2019. 

 
 Kam fotky posílat:  

• e-mailem na adresu: fotosoutez@praha21.cz 

• Nezapomeňte prosím uvést své celé jméno, věk, úplnou adresu a telefonní číslo. 

• Dále uveďte název vašeho snímku včetně místa jeho pořízení a kategorii, ve které snímek soutěží. 
 
 Účastníci fotosoutěže: 

• Soutěž je určena široké veřejnosti a zapojit se do ní může každý fotograf, jenž je autorem snímku 
zachycující vyhlášená témata..  

• Autor soutěžní fotografie musí být obyvatelem Újezdu nad Lesy. 
 
 Fotografická soutěž je rozdělena do dvou kategorií: 

• děti do 15 let 

• mládež od 16 let a dospělí 
  
Hodnocení: 

• Jednotlivé fotografie budou zveřejněny na facebookovém profilu a internetových stránkách městské části 
Praha 21.  

• Fotografie bude hodnotit komise složená ze zástupců muzejní rady a školního parlamentu. Veřejnost 
bude moct fotografie hodnotit během výstavy na Úřadě městské části Prahy 21 dne 16. 11. 2019.  

• Tři nejlepší autoři získají hodnotné ceny. Z vybraných fotografií bude uspořádána výstava v prostorách 
Úřadu MČ Praha 21. 

• Městská část si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit pravidla. 
 
 Jak mají vypadat soutěžní fotografie: 

• Soutěžní snímky zasílejte ve formátu JPEG.  

• Snímky mohou být na výšku i na šířku.  

• Minimální rozlišení každé fotografie: 1920x1080 px.  

• Nekvalitní fotografie budou vyřazeny.  

• Názvy fotografií ani doprovodné texty nevpisujte přímo do obrázku.  

• Fotografie mohou být jakkoliv upravovány, fotografie musí obsahovat EXIF data pro ověření. 
 
 Zasláním soutěžní fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že: 

• Souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže. 

• Fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v 
neomezeném rozsahu. 

• Osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle 
podmínek a pravidel fotosoutěže. 

• Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace 
soutěže, včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a v souladu s GDPR. 
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Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které: 

• Žádným způsobem nesouvisí s tématem soutěže. 

• Mají neetický obsah (propagují pornografii, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost) a jsou v rozporu s dobrými   
mravy. 

• Jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem. 

• Byly pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže. 

• Budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob. 

• Nebudou zaslány výše popsaným mechanismem, nevyhovují kvalitou nebo rozlišením.   
 
Těšíme se na Vaše fotografické úlovky! 


