Pravidla fotosoutěže Inspiro Tišnov
Fotografie musí splňovat následující parametry:
1.
2.
3.
4.

Fotografie musí být pouze v souboru JPG
Delší strana fotografie musí mít minimálně 3000 px
Každý fotograf může poslat do soutěže maximálně 3 fotografie
Fotografie musí být pojmenována svým názvem, který uvedete v registračním
formuláři
5. V registračním formuláři uveďte jméno autora, kontaktní email a telefonní číslo
Termíny a vyhlášení výsledků
31. července 2019

Odevzdání soutěžních fotek

20. září 2019

Vyhlášení výsledků 20.9. 2019 na ,,20“ narozeninách Inspira

Podmínky soutěže
Účastí v soutěži (tj. registrací a vložením soutěžních fotek) vyjadřuje účastník souhlas:
o se zařazením do soutěže
o s podmínkami soutěže
o prohlašuje, že je autorem fotky a použitím díla pořadateli nebudou poškozena práva
třetích osob
o poskytuje souhlas s uveřejněním svého jména v souvislosti s prezentací výsledků
o se zveřejněním fotek na webu a využití fotek pro propagační účely, publikováním
svých výtvorů v tiskové nebo elektronické podobě, dále poskytuje souhlas vystavovat
neupravené fotografie v různých médiích a různými formami na dobu neurčitou
a prezentaci v rámci připravované výstavy
o souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. a dle směrnic GDPR o ochraně osobních údajů, pouze pro účely této soutěže, po
dobu 5 let,
o organizátor soutěže má právo upravit velikost fotografie pro rychlé zobrazení na webu
o prohlašuje, že osoby, které jsou na fotografiích zachyceny, případně zákonní zástupci
či opatrovníci těchto osob, projevily souhlas s fotografováním, veřejnou prezentací
formou výstavy a užitím v elektronických (včetně užití na internetových stránkách
organizátora) i tištěných
Pořadatel má právo ze soutěže vyřadit fotografie
o které jsou v rozporu s těmito pravidly, s dobrými mravy anebo právními předpisy ČR
o které neobsahují všechny části (název fotky, jméno autora a kontakt)
o které obsahují data pořízení nebo jsou upravené dalšími značkami či podpisy
o které jsou fotokoláže
Hodnocení
Ze všech fotek došlých do termínu uzávěrky (31.července 2019) vybere porota nejlepší
fotografie na výstavu, která se uskuteční při příležitosti oslav 20. narozenin Inspira.
Tři nejlepší fotografie budou oceněny věcnými cenami 20. září 2019
Jakékoliv bližší dotazy k fotosoutěži můžete napsat na email: fotosoutěž@svcinspiro.cz

