
Podmínky soutěže 

1. Organizátor 

Organizátorem soutěže je Obec Zašová, 756 51 Zašová 36 („dále jen organizátor"). 

  

2. Účastníci soutěže 

Účastníkem Fotosoutěže (dále jen "účastník") se stává každá fyzická osoba s bydlištěm na 

území České republiky, která v termínu soutěže doručí na OÚ Zašová nejvýše 3 fotografie 

zobrazující život v  Zašové a ve Veselé, krajinu a přilehlé okolí, sportovní, kulturní a 

společenské aktivity, kladné i negativní postřehy a k fotografiím přiloží kontaktní údaje 

(jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, popř. e-mail).  

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora.  

3. Termín trvání soutěže 

Soutěž probíhá od 4. 10. 2014 do 30. 6. 2015 a je uspořádána jednokolově.  

4. Podmínky soutěže 

Účastník se zavazuje, že do soutěže nepřihlásí fotografie, které žádným způsobem nesouvisí s 

tématem této fotografické soutěže, mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, 

vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím 

popiskem, byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem než 

je účastník soutěže, obsahují jakékoliv nadpisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv 

viditelné nápisy, z důvodu možného považování za reklamu) či jiným způsobem nevhodný 

obsah pro potřeby soutěže (např. zobrazení loga či jakýchkoliv reklamních prostředků). 

 

Zasláním soutěžních fotografií účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a 

dalšímu použití fotografií organizátorem soutěže. Veškeré fotografie se po skončení soutěže 

stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního 

uvážení a použít je ke svým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografií 

poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografie všemi zákonem 

dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané 

fotografii. 

 

Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžních fotografií a to 3 možnými způsoby: 

1. doručením vytištěných fotografií ve formátu minimálně 10 x 15 cm na OÚ Zašová 

2. doručením fotografií vypálených na CD na OÚ Zašová 

3. zasláním digitálních snímků v co nejlepším rozlišení (alespoň 1600x1200 px) na e-

mail dobiasova@zasova.cz 

Obálku je třeba opatřit heslem „FOTOSOUTĚŽ“ a na zadní straně každé fotografie musí být 

jméno a příjmení autora, datum narození, název snímku, e-mail nebo telefon, příp. adresa 

autora. Stejný popis musí obsahovat i email s digitálními snímky a obal na CD s vypálenými 

fotografiemi.  



V soutěžním období může účastník zaslat maximálně 3 fotografie s požadovaným tématem, 

které budou zařazeny do soutěže. 

 

I v letošním roce vyhlašujeme kategorii od 10 do 18 let – JUNIOR a nově také JUNIOR 

MINI 0–10 let. Soutěžící hlásící se do kategorie JUNIOR nebo JUNIOR MINI, nechť obálku 

či předmět emailu označí jako „FOTOSOUTĚŽ – JUNIOR“ či „FOTOSOUTĚŽ – JUNIOR 

MINI“. 

 

Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie s menšího formátu, 

neobsahující kontaktní údaje odesílatele, nebo fotografie s vulgárním či jiným tématem 

nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny.  

 3 výherci, kteří získají nejvíce hlasů, budou odměněni.  

5. Výhry 

Výherci získají finanční a věcné ceny v hodnotě: 

 

1. místo: 2.000 Kč  

2. místo: 1.500 Kč  

3. místo: 1.000 Kč  

Ocenění JUNIOR a JUNIOR MINI: věcné ceny 

6. Obecné podmínky 

Výherci budou o výhře vyrozuměni písemně, e-mailem, popřípadě telefonicky. Výhry budou 

výhercům předány osobně nebo doručeny poštou do 4 týdnů od vyhlášení vítězů. Organizátor 

není odpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Ceny není možné vymáhat 

soudní cestou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, 

fotografie nezveřejnit či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.  

Výherní listina bude k dispozici na webových stránkách organizátora a u organizátora 

soutěže.  

 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň 

vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených a souhlasí se 

zveřejněním svého jména na internetových stránkách v průběhu soutěže a vlastního vyhlášení 

výsledků.  

 

 

 


