PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE „VELKOMEZIŘÍČSKO V OBJEKTIVU“
Město Velké Meziříčí (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje prostřednictvím svého zpravodaje
Velkomeziříčsko fotografickou soutěž. Soutěž bude rozdělena na dvě kategorie – profesionální
fotografové/neprofesionální fotografové.
Hlavním tématem této soutěže je „Velkomeziříčsko v objektivu“. Celá soutěž bude dále
rozdělena na jednotlivá časově omezená kola s podrobněji specifikovanými tématy či zaměřením. První
kolo soutěže je zaměřeno na Architekturu a je vyhlášeno na období od 1. srpna do 12. listopadu 2021.
1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná. Ze soutěže jsou
vyloučeni členové hodnotící komise a jejich rodinní příslušníci.
2. V každém kole fotosoutěže může soutěžící zaslat maximálně tři své snímky.
3. Soutěžní příspěvky je třeba zaslat nejpozději do 12. listopadu 2021 - viz
https://www.velkomeziricsko.cz/o-velkomeziricsku, a to elektronicky (minimální
velikost jedné fotografie je 2 MB ve formátu .jpg a .png) na adresu
velkomeziricsko@velkemezirici.cz s předmětem zprávy Fotosoutěž – 1. kolo. Případně je
možno využít bezplatný přenos všech souborů přes datové úložiště www.uschovna.cz.
4. Do e-mailu je třeba uvést kontaktní údaje soutěžícího – jméno, příjmení, telefonní
číslo, stručný popis místa, kde jste fotografii pořídili a datum pořízení fotografie. Dále také do
e-mailu napište, do jaké kategorie soutěže se přihlašujete (profesionální/neprofesionální
fotograf).
5. Zaslané fotografie nesmí být starší více než jeden rok a měly by být označeny názvem
(co zachycují).
6. Z důvodu ochrany osobnosti nesmí být na soutěžních fotografiích zachyceny žádné fyzické
osoby.
7. Přijetí fotografie (fotografií) do soutěže bude vyhlašovatelem potvrzeno zpětnou e-mailovou
zprávou.
8. Zasláním fotografií do soutěže účastník potvrzuje a prohlašuje, že je autorem přihlášených
soutěžních fotografií, je oprávněn s nimi nakládat a přihlášení zaslaných fotografií do soutěže
se nedotýká práv třetích osob s tím, že zároveň bere na vědomí, že v případě nepravdivého
prohlášení o těchto skutečnostech odpovídá za škodu vzniklou třetím osobám či vyhlašovateli.
9. Účastník soutěže uděluje vstupem do soutěže jejímu vyhlašovateli souhlas se zpracováním
osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefon. Uvedené údaje budou
vyhlašovatelem použity výhradně pro účely organizování a řádného průběhu soutěže a pouze
po dobu trvání soutěže. Vyhlašovatel soutěže nebude získané osobní údaje soutěžících (vyjma
jmen výherců) žádným způsobem dále publikovat, ani poskytovat třetím stranám.
10. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie, které se výrazně liší od daného
tematického zadání. Dále budou ze soutěže vyřazeny fotografie, jejichž obsah by byl v rozporu
s platnými právními předpisy či dobrými mravy.

11. Přihlášením do soutěže uděluje účastník vyhlašovateli užívací práva k zaslaným
fotografiím, a to zejména právo zveřejnit fotografie na Facebooku Velkomeziříčska,
Facebooku a Instagramu města Velké Meziříčí, webu Velkomeziříčska, webu města Velké
Meziříčí, v měsíčním tištěném zpravodaji a jiných médiích, a to bez nároku na honorář.
Zároveň účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky mohly být použity k případné propagaci
na reklamních plochách nebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Vyhlašovatel
může snímky rovněž poskytnout spolupracujícím organizacím k jejich vlastní propagaci.
K případnému komerčnímu využití soutěžních snímků si vyhlašovatel musí vyžádat zvláštní
souhlas účastníka.
12. Všechny fotografie splňující podmínky fotosoutěže budou vždy po skončení příslušného
soutěžního kola zařazeny do hodnocení, které provede hodnotící komise jmenovaná
vyhlašovatelem. Výherce bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při
odeslání fotografií do soutěže kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry, a to
maximálně třikrát během pěti pracovních dnů následujících po vyhodnocení výsledků soutěže.
V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat, nebo odmítne výhru převzít, ztrácí právo na
výhru a výhercem se stává další v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo
neudělena výhra a tento postup pokračuje do doby, kdy není cena udělena. Nepodaří-li se
výherce určit do tří měsíců od vyhlášení příslušného kola soutěže, zůstává cena v držení
vyhlašovatele soutěže. Na výhru nevzniká právní nárok.
13. Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří nevyplní všechny požadované údaje
k fotografiím. Ze soutěže jsou dále vyloučeni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví
těmto pravidlům nebo je poruší. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání
výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který uvede nepravdivé
nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji
o své osobě.
14. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodů.
V takovém případě není vyhlašovatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit výhry.
15. Tato pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webových stránkách
www.velkomeziricsko.cz a jsou považována za jediná úplná a konečná. Účast v soutěži je
dobrovolná a účastník přihlášením se do soutěže vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

