FOTOSOUTĚŽ

PROMĚNY

KYSELKY
PRODLOUŽENO
Hlavní cena FOTOAPARÁT

Fotíte rádi a rádi byste měli své fotografie v kalendáři nebo dalších
propagačních materiálech obce, a ještě k tomu získali hodnotnou cenu?
Tak právě pro vás je tu možnost zapojit se do soutěže,
kterou vyhlásila OBEC KYSELKA.

Téma soutěže
Námětem je zachycení zajímavých míst, přírody, výhledů, panoramat, staveb apod. ve
čtyřech ročních obdobích (jaro, léto, podzim, zima) na území obce Kyselka, Nová Kyselka
a Radošov.

Soutěžní tematické kategorie
1. JARO
2. LÉTO
3. PODZIM
4. ZIMA
Každý účastník může do soutěže zaslat max. 3 snímky do každé kategorie.

Podmínky soutěže
Zúčastnit se mohou amatérští i profesionální fotografové. Účastníkem se stane každá
fyzická osoba, bez omezení věku, která v době trvání soutěže doručí soutěžní fotografii
a uvede své osobní údaje a vysloví souhlas s podmínkami soutěže vyplněním přihlášky.

Termín konání fotosoutěže
Příjem soutěžních snímků bude probíhat ode dne vyhlášení do 31. 12. 2017 do 12:00 hodin.

Dodání snímků
Snímky musí být dodány v digitální podobě ve formátu JPEG, TIF v minimálním
rozlišení 3000 obrazových bodů (px) delší strana, nejlépe však v maximálním
rozlišení.
Snímky musí být pořízeny v roce 2015, 2016 a 2017, starší snímky nebudou do soutěže
přijaty.
Fotografie o velikosti menší než 10 MB můžete zasílat elektronicky e-mailem na adresu:
starosta@obeckyselka.cz, větší než 10 MB prostřednictvím specializovaných serverů (např.
www.uschovna.cz). Snímky je možné přinést také osobně na datovém nosiči (CD, DVD,
flash disk) na Obecní úřad v Kyselce, Radošov 118, Kyselka, kancelář starosty obce.

Pravidla pro zaslání fotografií e-mailem:
Do předmětu napište Fotosoutěž. V emailu uveďte jméno, příjmení, adresu trvalého
bydliště, telefon, e-mail. Soutěžní fotografie musí být pojmenovány v následujícím formátu
Příjmení_Jméno__roční období_č.1-3 (např. Novák_Jan_jaro_1.jpg).

Hodnocení soutěže
V termínu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude přihlášené snímky posuzovat odborná porota,
která vybere tři nejlepší fotografie z každé tématické kategorie. Cenu diváků získají vítězné
snímky v každé kategorii dle elektronického hlasování v průběhu ledna 2018. Vyhlášení
soutěže, předání věcných cen autorům a vernisáž snímků proběhne v obecním kině v únoru
2018. Vítězné snímky budou vystaveny na webu a Facebooku obce Kyselka a budou použity
pro výrobu propagačních materiálů obce Kyselka.
Vyhlášení výsledků soutěže :
1.) Hlavní cena odborné poroty - nejlepší série snímků POŘÍZENÝCH Z JEDNOHO MÍSTA ve
VŠECH ROČNÍCH OBDOBÍCH.

2.) Cena odborné poroty za jednotlivé kategorie
- nejlepší snímky jednotlivých kategorií - JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
3.) Ceny veřejnosti (elektronické hlasování)
- nejlepší snímky jednotlivých kategorií - JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
4.) Cena starosty obce - jeden vybraný snímek dle uvážení starosty

Pravidla soutěže


Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže snímky s nevhodným nebo
pobuřujícím obsahem a snímky nesplňující požadované rozlišení a tematické zadání,
přičemž nemá povinnost toto oznámit účastníkovi.



Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití snímků k propagaci
organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící se zříká všech autorských práv
k fotografii a souhlasí s publikováním zaslaných snímků bez nároků na honorář, a to
nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných
reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití snímků se poskytuje bez
časového a teritoriálního omezení.



Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů
pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.



Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených snímků anebo osobou oprávněnou
k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi
právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen
souhlas s užitím snímků od osob, které jsou případně zachyceny.

Zasláním snímků účastník soutěže schvaluje tato pravidla a další instrukce, které jsou
uvedeny v dokumentech souvisejících se soutěží, a souhlasí s nimi.

V Kyselce dne 5. 1. 2017

Aleš Labík
starosta obce Kyselka

