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1. Termín trvání fotosoutěže:
registrace do systému od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018
nahrávání fotografií od 2. 1. 2018 do 31. 3. 2018
2. Účastníci fotosoutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních a středních škol a studenti vysokých škol
ve věku do 25 let včetně, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně
připravují na budoucí povolání na střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v
denní nebo prezenční formě studia v ČR. Viz Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

3. Mechanismus fotosoutěže:
3.1.Soutěže se zúčastní soutěžící, kteří vloží fotky do speciálně vytvořené
databáze fotosoutěže.
3.2.Akceptujeme fotky pouze registrovaných a přihlášených uživatelů, kteří splňují
odstavec v pravidlech č. 2.
3.3.Soutěžící jsou rozděleni na dvě kategorie:
3.3.1.Žáci základní školy, střední školy, učiliště a gymnázia.
3.3.2. Studenti nástavbových pomaturitních oborů, vysokých odborných škol a
univerzit.
3.4.Pro každou kategorii budou vylosována tři rozdílná témata.
3.5.Soutěžící musí ke každému tématu nahrát jednu fotografii. Fotografie lze
měnit do konce fotosoutěže.
3.6.Pokud soutěžící nenahraje jednu fotografii ke každému tématu bude vyloučen
z fotosoutěže.
3.7.Fotografie vkládejte v min. velikosti 750KB a max. velikosti 3 MB.
3.8.Formát i barevnost fotografií jsou libovolné.
3.9.Vložené fotografie musí splňovat zadané téma. Fotografie, které nesplňují
zadání budou automaticky mazány.
3.10.Vložením fotografie autor souhlasí:
3.10.1.Se zveřejněním fotografie na stránkách fotosoutěže.
3.10.2.Že je autorem dané fotografie a že má neomezená práva poskytovat
práva dalšího užití v neomezeném rozsahu. Pokud se ukáže, že toto
právo nemá bude vyloučen z fotosoutěže bez nároku na výhru.
3.10.3.Osoby zachycené na vloženém snímku souhlasí se zveřejněním tohoto
snímku na internetovém portálu www.studentskafotosoutez.cz. Viz
Zákon č. 89/2012 Sb. § 84.
3.10.4.Na vložené fotografii neváznou práva třetí strany.
3.11. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie:
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3.11.1.Které budou vulgární, pohoršující, zachycovat nevhodné zacházení se
zvířaty, odporující dobrým mravům. Zakázané jsou i akty.
3.11.2.Jsou prokazatelně pořízeny jinou osobou, než je účastník soutěže.
3.11.3.Obsahují jakékoli grafické nápisy, kromě případného copyrightu autora.

4. Soutěžní témata fotosoutěže:
4.1.Pro kategorii základních a středních škol byla vylosována tato témata
4.1.1.Zlo
4.1.2.Sport
4.1.3.Hudba
4.2.Pro kategorii vysokých škol a univerzit byla vylosována tato témata
4.2.1.Veteš
4.2.2.Všude dobře, doma nejlépe
4.2.3.Hra
5. Vyhodnocení soutěže:
5.1.O výhercích bude rozhodovat odborná porota složená z profesionálních
fotografů a organizátorů fotosoutěže
5.2.Autoři vítězných fotografií budou vyhlášeni na slavnostní vernisáži
6. Výhry pro soutěžící:
6.1.Výhry pro soutěžící jsou specifické a budou upřesněny v průběhu ledna 2018
na stránkách fotosoutěže
6.2.Výherci obdrží balíček se složením produktů dle našeho výběru v hodnotě
odpovídající umístění soutěžícího.
6.3.Ceny v soutěži budou po vyhlášení předány přímo soutěžícímu. Pokud
soutěžící nemůže dorazit bude mu cena zaslána nebo může za sebe vyslat
zplnomocněnou osobu
7. Závěrečné ustanovení:
7.1.Pořadatele si vyhrazuje právo nakládat s veškerými nahranými fotografiemi
podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez
dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže
organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby
užití i pro účely pořadatele, a to po dobu trvání autorských práv k dané
fotografii
7.2.Účastí v soutěži a zasláním příspěvku s fotografií vyjadřuje souhlas s pravidly
a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím
uvedených na www.studentskáfotosoutez.cz, a to do odvolání tohoto
souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích
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prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků
soutěže
7.3.Nahráním fotografií do databáze uživatel souhlasí s podmínkami soutěže
7.4.Organizátor si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoli upravit či doplnit

