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FOTOSOUTĚŽ 

JARO 2020 aneb KARANTÉNA DOMA I V PŘÍRODĚ 
 

Organizátor: MAS Slavkovské bojiště, z.s.Hrušky 166,683 52 Hrušky, IČ: 27030491 

 

Soutěžní fotografie jsou odesílány na e-mail: soutez@slavkovskebojiste.cz nebo zprávou na 
facebookovou stránku MAP Šlapanice v termínu od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 včetně. 

Soutěž je určena pro žáky základních škol z území ORP Šlapanice a probíhá ve dvou 
kategoriích:  1.stupeň – 1. - 5. ročník  

2.stupeň – 6. - 9. ročník  

Vyhodnocení soutěžních fotografií proběhne do 7. 6. 2020 

Vyhlášení výsledků: 15. 6. 2020 

  

Požadavky na fotografie 

• formát: JPG 

• velikost: minimálně 1 MB – maximálně 5 MB 

• rozměry: minimálně 2800 x 1700 pixelů 

 Ze soutěže budou vyřazeny fotografie s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické či jinak 
porušující podmínky soutěže. Vyřazeny budou také fotografie neshodující se s vyhlášenými 
tématy. 

 

Podmínky fotografické soutěže 

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící souhlas s následujícími body: 

1. Soutěžící je žákem jedné ze základních škol v území ORP Šlapanice a  je povinen vkládanou 
fotografii doplnit identifikačními údaji. Popis obsahuje název fotky, jméno a věk autora a 
dále název školy, jejímž je žákem. Jeden soutěžící může poslat maximálně tři fotografie. 

2. Soutěžní je povinen držet se zadaného tématu. 

3. Není povoleno fotografie označovat jakýmkoli textem či datumovkou. 

4. Soutěžní fotografie zaslané na výše uvedený e-mail, mohou být publikovány na 
facebookové stránce MAP ORP Šlapanice. 

5. Po skončení příjmu fotografií komise vyhodnotí zaslané fotografie a vybere tři výherce 
z každé kategorie, kteří budou oceněni. První místo získává poukaz na nákup 
v knihkupectví Barvič a Novotný v hodnotě 1 500 Kč, druhé místo poukaz tamtéž 
v hodnotě 1000 Kč a třetí místo poukaz tamtéž v hodnotě 500 Kč. 

6. Výherci budou informování prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů (e-mailové 
adresy, ze které byla fotografie odeslána). Zároveň budou vítězné fotografie zveřejněny 
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na FB profilu a webových stránkách organizátora spolu se jménem autora. Nebude-li 
některý z výherců reagovat na informační mail o výhře do 30. 6. 2020, zanikne nárok na 
výhru.  

7. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické 
podobě bez nároků na honorář, a to v rámci propagačních materiálů MAP Šlapanice bez 
časového omezení. 

8. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro 
účely organizace soutěže, včetně jejich zveřejnění. Souhlas uděluje soutěžící podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (dále jen „GDPR“). 

9. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií, opravňujících jej k 
účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící si dle vlastního 
prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala 
nebo se bránila jejich zveřejnění. 

10. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže. Na výhru v soutěži není 
právní nárok. 

 
 


