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Podmínky soutěže 

Společnost pro kulturní krajinu, z. s. v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“, 100260207, pořádá 

fotografickou soutěž na téma „Drobné památky v zimě“ s cílem zachytit drobné památky v Trojzemí 

(Hrádecko, Frýdlantsko a Žitavsko) pohledem turistů a veřejnosti. Podmínky závazné pro všechny 

účastníky soutěže jsou specifikované níže. 

I. Průběh soutěže 

Fotografická soutěž bude probíhat od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017. Datum ukončení zasílání fotografií je 

15. 3. 2017, do tohoto termínu mají soutěžící možnost průběžně zasílat fotografie do soutěže. 

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících, kterými jsou: 

1. Děti – do 10 let, 

2. Mládež – od 10 do 18 let, 

3. Dospělí – 18 a více let. 

Úkolem soutěžících je libovolně vyfotografovat drobnou památku v Trojzemí a zaslat ji na emailovou 

adresu pametvtrojzemi@gmail.com, společně s doplňujícími informacemi: název fotky, název 

památky, soutěžní kategorie, jméno autora a kontakt. Do předmětu emailu soutěžící uvede 

„Fotografická soutěž – Drobné památky v zimě“. Autor zasláním fotografie souhlasí s podmínkami 

soutěže a fotografie je tím do soutěže zařazena. 

Fotografie zařazené do soutěže budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách projektu 

www.kulturnikrajina.com v sekci Projekt – Aktuality. 

Drobnou památkou se rozumí např. kapličky a kaple, sochařské objekty, sloupy, kříže, boží muka, 

studánky, zvoničky, památníky, pomníky, náhrobní kameny, hraniční kameny aj. Pro inspiraci bude na 

internetových stránkách www.kulturnikrajina.com, sekce Projekt – Aktivity, zveřejněn seznam 

drobných památek v Trojzemí, ze kterého mohou soutěžící čerpat informace o drobných památkách 

v Trojzemí. 

II. Technická specifikace pro posílání snímků, fotografií 

Snímky bude možno zařadit do soutěže, budou-li splňovat následující podmínky: 

- formát snímku JPG, 

- minimální rozlišení delší strany fotografie 2000px, 

- maximální velikost zasílaného souboru do 5MB. 

Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně 10 fotografií. 

III. Hodnocení fotografií a určení vítěze 

Fotografie budou hodnoceny nezávislou porotou. Výherní fotografie bude vyhlášena v každé kategorii 

do 31. 3. 2017 a její autor bude odměněn drobnou cenou. 

http://www.kulturnikrajina.com/
http://www.kulturnikrajina.com/


                                                                             
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207  

 

2/2 

 

IV. Osobnostní práva a práva třetích osob 

1. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími 

pravidly. 

2. Účastník dává zasláním fotografie do soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a současně souhlasí se 

zveřejněním svých fotografií na stránce www.kulturnikrajina.com. 

3. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity pořadatelem na 

propagaci soutěže, publicitu a informační materiály projektu „Paměť v krajině Trojzemí“, 

v rámci kterého je tato soutěž organizovaná, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž 

souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity pro účely webové aplikace památek 

v rámci zmíněného projektu „Paměť v krajině Trojzemí“. Dále souhlasí s tím, že projektoví 

partneři mohou využít fotografie k dalším neziskovým účelům. V takových případech bude 

autor u fotografie vždy uveden. 

4. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn 

s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být 

taková fotografie ze soutěže vyřazena. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá 

odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku 

takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za 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 postupovat v souladu s právními předpisy, 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. 

5. Fotografie musí vyhovovat etickým normám a zákonům České republiky. Za obsah snímku a 

dodržení platných práv souvisejících se snímkem plně ručí účastník, který fotografii do 

soutěže zaslal a tím ji přihlásil. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoli porušení autorských 

a dalších práv soutěžícími. 

 


