Městské kulturní středisko Tišnov
vyhlašuje

I. ročník amatérské fotografické soutěže
na téma „Lidé, které potřebujeme“ nebo
(dále jen „Fotosoutěž“)

Podmínky Fotosoutěže
1. Vyhlašovatel
Vyhlašovatelem Fotosoutěže je Městské kulturní středisko Tišnov, se sídlem Mlýnská 152, 666 01
Tišnov (dále jen „vyhlašovatel“)

2. Tematická oblast Fotosoutěže: „Lidé, které potřebujeme“
Soutěžní fotografie se musí tematicky týkat Tišnova.

3. Účastníci Fotosoutěže
Účastníkem Fotosoutěže (dále jen „účastník“) se stává každá fyzická osoba, která ve lhůtě od
1. 7. 2015 do 31. 8. 2015 doručí Městskému kulturnímu středisku Tišnov společně s přihláškou
nejvýše 3 fotografie, a to fyzicky na adresu Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, nebo elektronicky na
e-mailovou adresu: produkce@kulturatisnov.cz.
Osoby mladší 15 let se mohou Fotosoutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce,
který bude též přítomen při předání případného ocenění.
Vyhlašovatel je oprávněn požadovat po účastníku před předáním výhry předložení občanského
průkazu, cestovního pasu či jiného dokladu za účelem prokázání totožnosti a je oprávněn předání
výhry odepřít, pokud účastník svou totožnost neprokáže. V případě účastníka mladšího 15 let
prokazuje totožnost jeho zákonný zástupce.

4. Lhůty Fotosoutěže
Účastníci se mohou přihlásit do Fotosoutěže v době od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015. Poté bude
přihlašování do Fotosoutěže ukončeno.
Na fotografie doručené vyhlašovateli po 31. 8. 2015 nebude brán zřetel a tyto fotografie nebudou do
Fotosoutěže zařazeny.
Hodnocení vybraných fotografií provede odborná komise do 15. 9. 2015.
Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne v rámci oslav Svatováclavských hodů.
Vítězné
fotografie
budou
zveřejněny
na
internetových
www.mekstisnov.cz/fotosoutez po slavnostním vyhlášení.

stránkách

vyhlašovatele

5. Podmínky Fotosoutěže
Podmínkou účasti ve Fotosoutěži je zaslání max. tří soutěžních fotografií společně s přihláškou, a to
dvěma možnými způsoby:
1. zasláním digitálních snímků na e-mail produkce@kulturatisnov.cz, včetně oskenované
podepsané přihlášky;
2. doručením podepsané tištěné přihlášky a fotografií vypálených na CD na adresu: MěKS Tišnov,
Mlýnská 152, 666 01 Tišnov.
Požadavky na fotografie:
- formát: JPG/JPEG
- velikost: max. 5 MB
- rozlišení: max. 300dpi, max. 4961 x 3508 pixelů
- název souboru odpovídá názvu fotografie
Email či obálku je třeba opatřit heslem „Fotosoutěž“.
K fotografiím účastník Fotosoutěže přiloží kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu,
nebo adresu kontaktní, datum narození, telefon, e-mail, dále název fotografie, datum a místo
pořízení fotografie.
Zasláním snímků do Fotosoutěže účastník:
a) uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
b) stvrzuje, že je autorem fotografií, a dále prohlašuje, že mu byl udělen souhlas k užití snímků
od osob na nich případně konkrétně zachycených
c) prohlašuje, že si není vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění
fotografií
d) poskytuje vyhlašovateli Fotosoutěže souhlas s publikováním svých fotografií v tiskové nebo
elektronické podobě, dále poskytuje souhlas fotografie vystavovat a při její propagaci
v různých médiích a různými formami na dobu neurčitou

Do Fotosoutěže nebudou zařazeny:
a) fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky
b) fotografie, které odporují etice, dobrým mravům, nebo které porušují zákony a právní normy
České republiky. Jedná se zejména o pornografii a jí podobné obrazové materiály, fotografie
pohoršující, propagující násilí, rasovou nesnášenlivost a vulgaritu.
c) fotografie obsahující reklamní nápisy a loga nebo takové fotografie, jejichž zveřejnění by
vyhlašovatele vystavilo nebezpečí trestního stíhání, přestupkového řízení či jakékoli žaloby ze
strany třetí osoby.
d) soutěžní snímky nesmí mít v obrazu digitální označení data pořízení fotografie, nesmí být
upravovány dalšími značkami, do soutěže nebudou přijímány fotokoláže.
Fotosoutěže se nemohou účastnit autorské týmy ani skupiny; každá přihlášená fotografie musí mít
pouze jednoho autora. Podáním přihlášky do Fotosoutěže každý účastník prohlašuje, že mu svědčí
autorské právo k fotografii, se kterou se Fotosoutěže účastní, a že je jejím výlučným autorem. Účast
ve Fotosoutěži s fotografií jiného fotografa je zakázána, prokázání takové vady bude mít za následek
okamžité vyřazení účastníka z této Fotosoutěže bez možnosti se jí znovu účastnit.
Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do Fotosoutěže v případě, že:
 fotografie nesouvisí s vypsaným tématem,


jde o fotografie porušující autorská práva

Vyhlašovatel je oprávněn v případě podezření na porušení nebo v případě skutečného porušení
podmínek Fotosoutěže, obecně závazných předpisů, práv třetích osob k fotografiím zaslaným
účastníkem či v případě podezření na jednání či skutečného jednání účastníka v rozporu s dobrými
mravy a oprávněnými zájmy třetích osob, účastníka vyloučit z Fotosoutěže, a to bez předchozího
oznámení. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyloučení účastníka z Fotosoutěže není přípustný
opravný prostředek.

6. Vyhodnocení
Po uzavření termínu zasílání fotografií (31. 8. 2015) vybere odborná komise složená ze zástupců
vyhlašovatele i odborné veřejnosti vítězné fotografie.
Vyhlašovatel o výsledku Fotosoutěže písemně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu kontaktuje
autory vítězných fotografií. Výhry budou výhercům předány na slavnostním vyhlášení Fotosoutěže.
Vyhlašovatel neodpovídá za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Za věcnou cenu není možné
požadovat finanční náhradu.
O výsledcích Fotosoutěže budou všichni účastníci informováni na slavnostním vyhodnocení
u příležitosti oslav Svatováclavských hodů. Oceněni budou 3 výherci.
Na výhru ve Fotosoutěži není právní nárok.
Výsledek
Fotosoutěže
bude
vyhlášen
na
internetových
stránkách
vyhlašovatele
www.mekstisnov.cz/fotosoutez. Na těchto stránkách bude uvedeno také jméno a příjmení autorů
vítězných fotografií.

7. Výhry
Výherci získají věcné ceny, které obdrží na slavnostním vyhodnocení u příležitosti oslav
Svatováclavských hodů.

8. Obecné podmínky
Účastí ve Fotosoutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami Fotosoutěže. Zároveň
vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Předáním osobních údajů pro potřeby Fotosoutěže
souhlasí účastník s tím, že vyhlašovatel je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení účastníků v průběhu
Fotosoutěže a po vyhlášení výsledků jméno, příjmení a věk účastníků oceněných cenami ve
Fotosoutěži, a to na webových stránkách vyhlašovatele. Vyhlašovatel bude nakládat s poskytnutými
osobními údaji účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat vyhlašovatel, a to za účelem provozu, vyhodnocení
a uzavření této Fotosoutěže.
Zpracovávání poskytnutých osobních údajů se může dít automatizovaně či jinými prostředky.
Poskytnuté osobní údaje bude vyhlašovatel zpracovávat po dobu od zahájení Fotosoutěže do doby
5 let po skončení této Fotosoutěže.
Účastník bere na vědomí, že fotografie poslaná do Fotosoutěže může být zveřejněna na webových
stránkách vyhlašovatele i po skončení Fotosoutěže a bude sloužit vyhlašovateli v rámci propagace
města.
Vyhlašovatel Fotosoutěže si vyhrazuje právo fotografie nezveřejnit, právo změnit podmínky této
Fotosoutěže nebo Fotosoutěž úplně zrušit. Vyhlašovatel může odvolat tuto Fotosoutěž jen ze
závažných důvodů. Odvolání bude zveřejněno na internetových stránkách vyhlašovatele.
Fotografie zaslané do Fotosoutěže se nebudou účastníkům Fotosoutěže vracet.
V případě odvolání Fotosoutěže se vyhlašovatel zavazuje nepoužít fotografie zaslané do Fotosoutěže
účastníky v období před jejím odvoláním a takové fotografie v případě, že byly zaslány na CD,
účastníkům bez zbytečného odkladu vrátí.

