
 

 

FOTOSOUTĚŽ 

„Krásy Velkých Losin“ 

 

Začátek: 1. 3. 2014   

Konec: 18. 4. 2014  

 

Vyhlašovatel: Areál zdraví a obec Velké Losiny  

 

Podmínky soutěže:  

 

 Přihlásit se může kdokoli, věk ani profese není omezena.  

 Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného 

zástupce, který bude též přítomen při předání případné výhry. 

 Soutěž není rozdělena do kategorií.  

 Soutěžící odesláním snímků stvrzuje, že je autorem fotografií a dále prohlašuje, že mu 

byl udělen souhlas k užití snímků od osob na nich případně konkrétně zachycených. 

 Zasláním soutěžních fotografií účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění 

a dalšímu použití fotografií vyhlašovatelem Fotosoutěže. Všechny zaslané soutěžní 

fotografie se po skončení Fotosoutěže stávají majetkem vyhlašovatele, který si 

vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým účelům 

(propagaci a prezentaci obce) bez dalšího souhlasu účastníka.  

 Organizátor fotosoutěže neodpovídá za jakákoli porušení autorských a dalších práv 

soutěžícími.  

 

Podmínky přijatelnosti fotografie:  

 

 Do soutěže budou přijaty fotografie, které mají přímou sounáležitost s tématem. 

 Fotografie musí zobrazovat obec Velké Losiny, krajinu a přilehlé okolí obce, sportovní, 

kulturní a společenské aktivity, stavby, kladné i negativní postřehy vztahující se k obci.  

 Musí být popsána – název místa, popř. název fotografie, jméno autora.  

 Maximální počet soutěžních fotografií na jednu osobu jsou 3 fotografie.  

 Fotografie nesplňující všechny výše uvedené požadavky, tj. fotografie menšího 

formátu, neobsahující kontaktní údaje odesílatele nebo fotografie s vulgárním či jiným 

tématem nespadajícím do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny. 

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do Fotosoutěže v případě, 

že:  

 fotografie nesouvisí s vypsaným tématem,  

 jde o fotomontáž,  

 jde o fotografie porušující autorská práva a materiály, které jsou v rozporu s dobrými 

mravy, 

 fotografie je nevhodná, urážlivá atp. 



 

 

 

Způsob zaslání fotografií: 

 

Zasláním digitálních snímků na email arealzdravi@losiny.cz s uvedenými kontaktními údaji 

(jméno, příjmení, kontaktní adresa, datum narození, telefon, e-mail, název fotografie, datum a 

místo pořízení fotografie). Email je potřeba opatřit heslem „Krásy Velkých Losin“. 

 

Ceny:  

1. místo  paměťová karta 32 GB, stativ  

2. místo  čistící sada k fotoaparátům  

3. místo  fotokniha  

 

Změna termínů i pravidel vyhrazena. 

 

Hodnocení fotografií: 

 

V době od 18. 4. 2014 do 30. 4. 2014 bude probíhat internetové hlasování o nejzajímavější 

fotografii, a to na facebookových stránkách města na adrese www.facebook.cz/arealzdravi, kde 

budou zveřejněny všechny přihlášené fotografie. Výhercem se stane soutěžící s největším 

počtem hodnocení (Like).  

 

Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne do 30. 5. 2014. Výstava všech fotografií bude 

v prostorách restaurace Areálu zdraví.  

 

Vítězné fotografie budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele 

arealzdravi.losiny.cz po slavnostním vyhlášení.  

 

Účastí ve Fotosoutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami Fotosoutěže. 

Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním svého 

jména na internetových stránkách vyhlašovatele v průběhu Fotosoutěže a vyhlášení výsledků. 

Tyto podmínky byly schváleny Radou obce Velké Losiny dne 24. 2. 2014. 

 


