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PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 
„MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO“ 

 
 
Vyhlašovatelem fotografické soutěže je společnost Studio STA – multimediální agentura 
o.p.s. ve spolupráci s Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Soutěž se koná v rámci 
společného projektu „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“, 
který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím 
Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A. 
 
Konání fotografické soutěže: 
Fotografická soutěž probíhá od 25. 2. do 5. 9. 2022. Konečná uzávěrka pro zasílání fotografií  
je taktéž 5. 9. 2022 ve 23:59 hodin. Následně proběhne hlasování o nejlepší fotografii,  
o které rozhodne veřejnost v internetovém hlasování. Další tři nejlepší fotografie vybere 
hodnotící komise. Vyhlášení výsledků fotografické soutěže proběhne v rámci slavnostního 
večera při vyhodnocení projektu „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez 
region“ v listopadu 2022. Vítězové budou informování a pozváni na slavnostní večer 
nejpozději týden před konáním akce.  
 
Účastníci fotografické soutěže: 
Účastníkem fotografické soutěže se stane každá fyzická osoba, která má trvalé bydliště  
v Moravskoslezském kraji, okrese Bruntál anebo v Opolském vojvodství, okres Nysa. 
 
Přihlášení do fotografické soutěže: 
V době trvání soutěže zašle účastník soutěžní fotografii a své osobní údaje (jméno, příjmení, 
věk nebo datum narození, adresu trvalého bydliště - popřípadě i adresu kontaktní, pokud  
se neshoduje s adresou bydliště, e-mail, telefonní kontakt). U fotografie musí být připojen 
název a osobní údaje soutěžícího. Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů  
dle platných právních předpisů a s poskytnutím údajů třetím stranám a jejich zveřejnění,  
a to například u fotografie apod. Organizátor rozhoduje o přijetí fotografie do soutěže. 
 
Zaslání fotografie: 
Zaslání elektronickou formou max. 1 fotografie (o max. velikosti fotografie 5 MB ve formátu 
JPG) na e-mailovou adresu foto@stabruntalsko.cz.  
 
Téma fotografické soutěže: 
Úkolem soutěžících je vyfotografovat kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografický 
snímek s tématem „Moje oblíbené místo“. Tématem je myšleno vyfotografování oblíbeného 
místa na české (v Moravskoslezském kraji) anebo polské (Opolské vojvodství) straně hranice. 
Snímky mohou být i historické, z blízké i vzdálenější minulosti. Fotografie musí prezentovat 
zajímavá místa obou regionů. 
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Zasláním soutěžní fotografie účastník fotografické soutěže prohlašuje, že: 
• fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího 

užití v neomezeném rozsahu, 
• souhlasí se zveřejněním fotografií na veškerých propagačních materiálech soutěže 

(webové stránky a zpravodajské portály, na zasedání hodnotící komise, na slavnostním 
vyhlášení výsledků apod.). 

 
Do fotografické soutěže nebudou zařazeny fotografie, které: 
• nesouvisí s tématem této fotografické soutěže, 
• autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry: jméno a příjmení autora  

se musí shodovat se jménem adresáta), 
• mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), 
• jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím popiskem, 
• byly, dle informací dostupných organizátorovi fotografické soutěže, pořízeny jiným 

autorem, než je účastník fotografické soutěže, 
• nevyhovují kvalitou nebo velikostí fotografie, 
• obsahují jakékoliv nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, texty aj.  

z důvodu možného považování za reklamu), 
• budou do fotografické soutěže přihlášeny před zahájením fotografické soutěže  

nebo po termínu uzávěrky fotografické soutěže. 
 
Zasláním fotografie poskytuje účastník fotografické soutěže organizátorovi právo využívat 
fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotografické soutěže  
a její propagace, ale i pro účely propagace či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence 
se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití  
za strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít. 
 
Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah 
fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie  
ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. 
 
Obecné podmínky fotografické soutěže: 
Výherci budou o výhře srozuměni e-mailem nebo telefonicky. Ceny jim budou předány  
při slavnostním vyhlášení výsledků. V případě neúčasti výherců na předávání cen jim budou 
ceny po domluvě předány osobně v jiný termín. Za výhru není možné požadovat finanční 
náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou 
cenu za jiné předměty nebo služby. 
 
Organizátor fotografické soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotografické 
soutěže pozměnit pravidla nebo fotografickou soutěž zrušit bez udání důvodu. Seznam 
výherců bude k dispozici na internetových stránkách fotografické soutěže a u organizátora, 
taktéž v rámci zpravodajských portálů obou partnerských organizací, a to i se soutěžními 
fotografiemi.  
 
Účastí ve fotografické soutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník 
souhlas s pravidly a podmínkami fotografické soutěže. 


