SVAZEK OBCÍ PODOUBRAVÍ POŘÁDÁ
FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
PRO VŠECHNY SVÉ OBČANY

PODOUBRAVÍ OBJEKTIVEM
OBČANŮ PODOUBRAVÍ
TÉMA SOUTĚŽE: KRAJINOU PODOUBRAVÍ (barevně i černobíle)
Fotografie posílejte na email info@podoubravi.cz do 31. 1. 2021.

Autoři nejzajímavějších fotografií budou oceněni na oslavě dvacátého
výročí vzniku Svazku obcí Podoubraví, která proběhne 4. 9. 2021 v Libic
nad Doubravou na Pilnově statku od 14:00 hodin.
Vítěze vybere komise Svazku obcí Podoubraví.

Fotografie budou využity na tvorbu propagačních materiálů Svazku obcí Podoubrav

Autoři nejzajímavějších fotografií budou oceněni na oslavě dvacátého
výročí vzniku Svazku obcí Podoubraví, která proběhne 4. 9. 2021
v Libici nad Doubravou na Pilnově statku od 14:00 hodin.

Fotografie budou využity na tvorbu propagačních materiálů Svazku obcí Podoubraví.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Organizátorem fotografické soutěže je Svazek obcí Podoubraví (dále též „Organizátor“).
2. Účastníky soutěže mohou být amatérští nebo profesionální fotografové bez omezení věku a národnosti. Účast v
soutěži je dobrovolná a bezplatná. Zasláním fotografií do soutěže účastník potvrzuje souhlas s těmito pravidly.
3. ZASÍLÁNÍ FOTOGRAFIÍ DO SOUTĚŽE
Soutěžící zasílají fotografie elektronicky na email info@podoubravi.cz do 31. 1. 2021, 24:00 hodin. Do předmětu emailu
uveďte „fotografická soutěž“. Po tomto termínu již nebudou snímky do soutěže zařazeny. Každý soutěžící může zaslat
maximálně 1 snímek barevný a 1 snímek černobílý. V případě většího datového objemu je možné využít některou z online služeb pro sdílení dat, např. uschovna.cz.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ (SNÍMKŮ)
- snímek je třeba zaslat ve formátu JPG nebo PNG v tiskové kvalitě o velikosti minimálně 3 MB,
- pouze jednotlivá fotografie - žádná koláž, rámečky, grafické prvky nebo zřejmé úpravy
fotografie, žádné textové prvky na fotografii, vodoznak nebo obrázek,
- ke snímku je nutné dodat název snímku, místo pořízení fotografie, jméno a příjmení autora, telefonické
a e-mailové spojení.
4. VOLBA VÍTĚZNÝCH SNÍMKŮ
Vítěze fotografické soutěže vybírá komise Svazku obcí Podoubraví. Autoři nejzajímavějších fotografií budou oceněni
na oslavě dvacátého výročí vzniku Svazku obcí Podoubraví, která proběhne 4. 9. 2021 v Libici nad Doubravou na
Pilnově statku od 14:00 hodin.
5. Účastník souhlasí s tím, aby snímky zaslané v rámci soutěže byly použity Organizátorem na tvorbu jeho propagačních
materiálů bez nároku na honorář.
6. Zasláním fotografie do soutěže účastník schvaluje, že je oprávněn s fotografií nakládat, zejména že je autorem
fotografie. V opačném případě může být taková fotografie vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady vyřazen
ze soutěže. Účastník bere na vědomí, že zasláním fotografie do soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která
může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku nedostatečného oprávnění účastníka disponovat fotografií
či právy k nim. Organizátor nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich
zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý
účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a
jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně
najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.
7. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Současně si vyhrazuje právo
změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést
vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.
8. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa,
telefonní kontakt. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v
rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) na oslavě dvacátého výročí vzniku Svazku obcí Podoubraví,
v běžných médiích, na webových a facebookových stránkách Organizátora.

Svazek obcí Podoubraví, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, tel.: 569 641 173, email: info@podoubravi.cz

