Podmínky fotografické soutěže „Česko-Slovensko znovu sjednocené v EU“
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Fotografickou soutěž „Česko-Slovensko znovu sjednocené v EU“(dále jen „soutěž“) vyhlašují
Eurocentrum České Budějovice, Eurocentrum Plzeň, Europe Direct České Budějovice a
Europe Direct Plzeň (dále jen „vyhlašovatel“).
Soutěž probíhá od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2016.
Do soutěže se přijímají fotografie a koláže z fotografií ve formátech jpg, jpeg, png , tj. pouze v
digitální podobě zaslané na e-mailovou adresu CRaSRvEU@gmail.com, případně přes
internetové datové úložiště (typu www.uschovna.cz,www.leteckaposta.cz a další).
Způsob pořízení fotografie a její úprava je ponechána na fantazii soutěžících.
Soutěžní snímky musí být pojmenovány následovně: Jméno a příjmení autora_Název
snímku.jpg (nebo jiná přípona) – tj. například: PetrNovak_Češi a Slováci v EU.jpg.
Podmínkou pro zařazení do soutěže je zaslání soutěžní fotografie a uvedení pravdivých
osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailový a telefonický kontakt).
Jeden soutěžící smí do soutěže zaslat maximálně jednu fotografii či koláž fotografií.
Soutěže se mohou zúčastnit amatérští fotografové starší 15 let s trvalým bydlištěm v České
republice (dále jen „soutěžící“).
Soutěžící musí být autorem fotografie.
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie s lascivními, zesměšňujícími nebo
urážlivými prvky.
Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže z důvodů nesplnění
soutěžních podmínek.
O vítězích soutěže rozhodne odborná porota. Na rozhodnutí poroty není možné podat
odvolání.
Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.eurocentra.cz a
www.europedirect.cz.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Eurocentra České Budějovice, Eurocentra Plzeň,
Europe Direct České Budějovice a Europe Direct Plzeň, jejich rodinní příslušníci a dále osoby s
profesí, jejíž podstatou je profesionální fotografování.
Na výhru v této fotografické soutěži není právní nárok.
Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit
nebo zrušit.
Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v
rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení
soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím
poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách
pořadatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od zapojení se do soutěže.
Všechna práva na fotografie jsou závislá na fotografovi. Fotografie nesmí být blokovány
agenturami nebo vydavateli. Pouze autoři snímků mají autorská práva ke svým fotografiím. U
nároků třetích stran nenesou organizátoři žádnou odpovědnost.
Autoři snímků souhlasí s výtiskem zaslaných fotografií/koláží, se zveřejněním
fotografií/koláží, dále také si autoři snímků nenárokují jiná ocenění ze strany pořadatele, než
která jsou uvedena. Organizátoři se budou snažit, aby fotografie/koláže účastníků nebyly
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používány pro reklamní účely, pokud se tak stane, organizátoři nepřebírají odpovědnost,
jelikož to je mimo rozsah vlivu organizátorů.
Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých
fotografií/koláží v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a
vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a
jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
Soutěžící se zasláním fotografie či koláže na výše uvedenou adresu zapojuje do soutěže a
potvrzuje, že splňuje podmínky soutěže.
Digitální soubory nebudou po skončení soutěže zasílány zpět.
Organizátory soutěže jsou Eurocentrum České Budějovice, Eurocentrum Plzeň, Europe Direct
České Budějovice a Europe Direct Plzeň.

