Obec Studená vyhlašuje fotografickou soutěž „Fotím Studenou a okolí“
Obecná ustanovení:
1. Fotosoutěž nazvaná „Fotím Studenou a okolí“ na téma Zajímavé turistické cíle (dále jen soutěž) je
určena amatérským i profesionálním fotografům bez rozdílu věku.
2. Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je Obec Studená.
3. Podmínky účasti v soutěži:
3.1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání minimálně jedné a maximálně dvou soutěžních fotografií
a to v papírové podobě ve formátu o velikosti A5 – A3 a zároveň v elektronické podobě na CD
či prostřednictvím webového formuláře ve formátu JPEG, TIFF o velikosti max. 10 MB.
3.2. Fotografie je nutné doručit elektronicky i papírově. V případě nesplnění této podmínky
nebudou fotografie zařazené do soutěže.
3.3. Nebudou akceptovány fotografie doručené prostřednictvím flash disků a podobných zařízení.
3.4. K fotografiím je nutné přiložit vyplněnou a podepsanou Přihlášku.
4. Fotografická témata:
4.1. Fotografie musí být pořízené ve Studené a jejím okolí do vzdálenosti cca 10 km. (Vymezeno
kružnicí se středem ve Studené a poloměrem cca 10 km, obrázek níže).
4.2. Do soutěže budou přijímány fotografie zachycující krajinu v kterémkoliv ročním období, místní
architekturu, společenské a kulturní akce pořádané místními spolky (od roku 2011), celkové
pohledy, panoramata, kreativní foto apod. Fantazii se meze nekladou.
4.3. Do soutěže nebudou přijímány fotografie z kategorie portréty, rodinné foto a oslavy, domácí
mazlíčci a fotografie se sexuální tématikou.
5. Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 2 ks snímků. V případě zaslání více fotografií
bude rozhodovat čas doručení (v elektronické formě čas nahrání na web, čas uložení na datový
nosič apod.). Ostatní fotografie budou ze soutěže vyloučené.
6. Fotografie je možné zasílat do soutěže v termínu od 21.11.2014 do 30.10.2015.
7. Zasláním fotografií do soutěže autor poskytuje vyhlašovateli oprávnění k výkonu práva užít
fotografie k nekomerčním účelům propagace obce a zároveň dává souhlas se zpracováním
osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vyjadřuje souhlas
se zveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště (města) na výstavě fotografií, ve sdělovacích
prostředcích, na webových stránkách i jiných materiálech.
8. Zaslané fotografie budou průběžně přidávány do speciální sekce na webových stránkách obce.
9. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Kam a jakým způsobem doručit soutěžní fotografie?
1. Snímky zasílejte poštou společně s vyplněnou a podepsanou přihláškou pod heslem
„Fotosoutěž 2015“ nebo je možné je přinést osobně na podatelnu Obecního úřadu Studená
(Náměstí sv. J. Nepomuckého 18, 37856 Studená), přízemí, paní Lenka Horká (stavební úřad).
Fotografie je vhodné opatřit jménem na zadní straně.
2. Fotografie v elektronické podobě přiložte na CD či DVD do obálky k fotografiím papírovým
nebo doručte prostřednictvím webového formuláře ve formátu JPEG nebo TIFF o velikosti max.
10MB.

Hodnocení fotografií a vyhlášení vítězů
1. Z přihlášených fotografií bude v prostorách obecního úřadu (zasedací místnost) nainstalována
výstava, která bude přístupná veřejnosti v pracovních dnech a pracovních hodinách Obecního
úřadu Studená (Po, St 7:00 – 17:00; Út, Čt 7:00 – 15:30; Pá 7:00 – 12:30) od 4.11.2015 do 4.12.2015.
2. Fotografie budou hodnocené ve dvou kategoriích.
2.1. Kategorie „Cena odborníků“ a Kategorie „Cena veřejnosti“.
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2.2. Každý návštěvník výstavy bude mít možnost hlasovat v rámci kategorie „Cena veřejnosti“ pro
nejlepší fotografii v termínu od 4.11.2015 do 30.11.2015, poté bude hodnocení ukončeno.
2.3. V rámci kategorie „Cena veřejnosti“ bude vybráno 10 nejlépe hodnocených fotografií.
2.4. V průběhu měsíce března budou fotografie hodnocené porotou složenou z řad odborníků,
která vybere 3 nejlepší fotografie.
2.5. Pro deset nejúspěšnějších fotografií v kategorii „Cena veřejnosti“ a pro tři nejúspěšnější
fotografie v kategorii „Cena odborníků“ jsou připravené věcné ceny.
3. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v sobotu dne 5.12.2015 na Obecním úřadu
Studená.
4. Vítězům, kteří se nebudou moci dostavit osobně, bude cena po domluvě předána jiným vhodným
způsobem.

Závěrečná ustanovení
1.

2.
3.
4.

Účastník soutěže zasláním fotografií:
a. prohlašuje, že fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám
práva jejího užití v neomezeném rozsahu.
b. souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže
c. vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se
zpracováním osobních údajů jím uvedeným za účelem zveřejnění jeho jména na výstavě
fotografií, ve sdělovacích prostředcích, na internetových stránkách i jiných materiálech.
d. poskytuje vyhlašovateli oprávnění k výkonu práva užít fotografie k nekomerčním účelům
propagace obce
e. bere na vědomí následky v případě porušení autorských práv u zaslaných fotografií
Ustanovení dle bodu 1 tohoto článku se vztahuje i na fotografie zaslané vyhlašovateli ale
nezařazené do soutěže z nějakého důvodu popsaného v těchto pravidlech.
Fotografie zaslané do soutěže nebudou vráceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změny těchto pravidel spočívajících především ve změně
jednotlivých termínů, o čemž budou účastníci informováni.

Těšíme se na snímky Vás všech, kdo máte rádi Studenou a okolí a věříte, že právě ta Vaše fotografie by
neměla chybět při prezentaci naší obce.
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