FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - NAŠE MĚSTO VAŠIMA OČIMA
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Město Horní Slavkov
2. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
1. 4. - 31. 12. 2021
3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Soutěž je určena pro fyzické osoby amatéry, které se přihlásí do soutěže prostřednictvím zaslání
fotografie na email fotosoutez@hornislavkov.cz
Přihlášená fotografie musí být pořízena v Horním Slavkově a jeho částech (Kfely, Bošířany, Ležnice,
Ležnička, Třídomí) musí se jednat o exteriérovou fotografii.
Kategorie soutěžících:
 Amatérští soutěžící do 15 let věku
 Amatérští soutěžící od 16 let věku.
4. TECHNICKÉ POŽADAVKY
 Do soutěže budou přijaty pouze digitální barevné fotografie, které budou splňovat následující
parametry: - formát JPG,
- minimální velikost 1 600×1 200 pixelů,
- maximální velikost jednoho souboru 10 MB.
 Fotografie, které nesplní požadavky stanovené na formát, velikosti a rozlišení nebude možné do
soutěže přijmout). Fotografie přihlášené do soutěže nesmějí být jakkoliv upravovány
(fotomontáže, užití filtrů apod.).
 Soutěžící může zaslat za každý soutěžní měsíc jednu fotografii, podmínkou účasti není zaslání
fotografie každý soutěžní měsíc.
 Fotografie je možné zaslat do posledního dne v měsíci na fotosoutez@hornislavkov.cz.
 Název vkládaného souboru by měl nejlépe obsahovat název fotografie a jméno autora (název
souboru by tedy vypadal takto muzeumprizapadunovak.jpg. Do e-mailové zprávy uveďte celé
své jméno, věk, můžete uvést další bližší informace k fotografii např., kdy vznikla; příhodu,
která se váže k pořizování fotografie.
5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže soutěžní fotografie, které budou jakýmkoliv
způsobem porušovat nebo omezovat obecná pravidla morálky, občanského soužití nebo budou
jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dále fotografie s politickým
obsahem, s vulgárním, rasistickým, nebo jiným obecně nepřijatelným obsahem.
6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCE, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zasláním soutěžních fotografií na email fotosoutez@hornislavkov.cz soutěžící prohlašuje, že je
oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Odesláním soutěžních fotografií do
soutěže uděluje soutěžící organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním soutěžních snímků na
webových stránkách a sociálních sítích organizátora (např. facebook), v tištěné podobě v budově
organizátora (veřejná výstava), v materiálech a periodiku vydávaných organizátorem i např. v rámci
propagačních materiálů, a to tištěných i digitálních. Licence k užití fotografií se organizátorovi
poskytuje bez časového a teritoriálního omezení vždy však s uvedením jména a příjmení autora.
Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor není oprávněn poskytnout třetí
osobě práva z licence vyjma případů zveřejnění a šíření informací o průběhu a výsledcích soutěže.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu se zákonem. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení v propagačních a
reklamních materiálech.
Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů. Dle nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“). Správcem osobních
údajů ve smyslu Nařízení je Organizátor. Účastník tím zároveň dává Organizátorovi svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů nutných pro organizaci soutěže za účelem vyhodnocení soutěže, předání
výhry, kontroly splnění podmínek soutěže a propagace. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v
soutěži. Pro účely kontroly splnění podmínek a vyhodnocení soutěže, předání výhry budou
zpracovávány následující osobní údaje soutěžících: jméno a příjmení, e-mail.
Souhlas může soutěžící odvolat, musí však brát na vědomí, že odvoláním souhlasu se zpracováním
osobních údajů dojde k ukončení jeho účasti v soutěži. Účastí v soutěži uděluje soutěžící
organizátorovi souhlas s uveřejněním jeho jména, příjmení v souvislosti se zveřejněním jeho
fotografie.
7. HODNOCENÍ FOTOGRAFIÍ
Soutěžní fotografie ohodnotí porota složená ze zástupců určených organizátorem. Organizátor si
vyhrazuje právo na změnu složení poroty v kterémkoliv stádiu soutěže. Proti hodnocení poroty se není
možno odvolat, její rozhodnutí je konečné a neměnné s výjimkou případů, kdy bude zjištěno, že
účastník soutěže porušil pravidla soutěže.
Členové poroty nemohou být soutěžícími.
Vyhlášení vítězů se uskuteční veřejně na Reprezentativním plesu města Horní Slavkov v roce 2022.
Vítězové budou kontaktováni prostřednictvím e-mailové adresy, z nichž jsou fotografie odesílány
soutěžícím.
8. SOUTĚŽNÍ CENY
Autoři vybraných fotografií získají finanční dar.
9. SOUHLAS S PRAVIDLY SOUTĚŽE
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a
neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora. U osob mladší 15 let bude
organizátor kontaktovat zákonné zástupce soutěžících pro zajištění právních záležitostí spojených se
soutěží.
Pravidla soutěže jsou po celou dobu konání soutěže veřejná a přístupná na webových stránkách města.

