Fotografická soutěž

Studená vyhlašuje fotografickou soutěž na téma: Čtvero ročních období na
Studensku. Soutěž bude mít čtyři kategorie: jaro, léto, podzim a zima. Každý účastník může
zaslat maximálně tři snímky do každé z kategorií. Celkem tedy dvanáct fotografií. Účastnit se
můžete s jakoukoliv fotografií pořízenou v oblasti Studenska, která splňuje níže uvedené
požadavky na kvalitu. Fotky dodávejte v digitální podobě.
Ze všech zaslaných fotografií bude uskutečněna výstava v komunitním centru, která
se bude konat v listopadu ku příležitosti 30. výročí „Sametové revoluce“. Na této výstavě
bude mít veřejnost možnost hlasovat o nejkrásnější snímky. Podrobnosti k výstavě budou
zveřejněny v dalším čísle Tepu Studenska.
Ze třech nejlépe hodnocených fotografií každé kategorie (tedy z dvanácti vítězných
fotografií) bude vytištěn měsíční nástěnný kalendář pro rok 2020. Kalendář pak bude k
prodeji na Obecním úřadě ve Studené.
Každý autor, jehož fotografie bude součástí kalendáře, obdrží tento kalendář zdarma.
Vítěz každé kategorie získá navíc ještě hodnotnou věcnou cenu.
Podmínky a pravidla fotografické soutěže:
1. Soutěž bude probíhat od 25. března do 18. října 2019
2. Pořadatelem fotografické soutěže je Studená, Nám. Sv. Jana Nepomuckého 18,
378 56 Studená, IČ: 00247545
3. Účast v soutěži je bez omezení věku a místa trvalého bydliště.
4. Účastnit se můžete se snímky pořízenými v katastru obce Studená.
5. Technická specifikace pro posílání fotografií (snímků):
Snímek v digitální podobě (pouze ve formátu JPG) bude přijat do soutěže pouze, bude-li
splňovat tuto podmínku na rozměr: min. 3500 x 2500 px. Poměr stran není nutné zachovat.
Velikost dat: min. 2 MB, max. 5 MB
6. Kam snímky doručit:
Snímky posílejte na emailovou adresu: obec@ou-stu.cz. Do emailu uveďte autora
fotografií společně s adresou a případným názvem fotografie.

7. Fotografie, které budou splňovat podmínky soutěže, budou průběžně
prezentovány v rámci soutěžních galerií na webových stránkách obce Studená.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných
důvodů dle svého uvážení. Do soutěže nebudou přijaty snímky portrétů, rodinných fotografií
a oslav, fotografie se sexuální tématikou.
9. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly organizátorem
použity na propagaci obce Studená a oblasti Studenska, a to: publikováním v denním tisku či
jiných médiích, na reklamních plochách nebo v elektronické formě, to vše bez nároku na
honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity na
výstavě fotografií soutěže „Čtvero ročních období na Studensku“. Organizátor může snímky
rovněž poskytnout svým partnerům k propagaci Studenska.
10. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a že je
oprávněn s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé,
může být taková fotografie ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady
ze soutěže vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu,
která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání.
Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob
jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře
v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií
postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob,
zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním
fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky
tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.
11. Účastník poskytnutím fotografií vyjadřuje souhlas se zveřejněním svého jména,
příjmení a místa bydliště (města) na výstavě fotografií, ve sdělovacích prostředcích, na
webových stránkách i jiných materiálech.
12. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností
pořadatel, současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání
důvodu. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže, ani udělit
výhry.

Těšíme se na vaše zaslané fotografie
Ing. Zdeněk Med
Starosta obce Studená

