Pravidla jarní fotografické soutěže
města Česká Třebová
Pořadatel: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Cíl soutěže: Posilování vazeb obyvatel České Třebové k našemu městu, zapojením široké veřejnosti do
fotografování a poznávání České Třebové, propagace města, jeho sociálních sítí a městských
společností.
Obecná pravidla:
1. Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 3 fotografie.
2. Účastníci soutěže odesláním fotografií stvrzují, že přihlášená díla jsou výsledkem jejich autorské
tvorby nebo tvorby autorského týmu, který jsou oprávněni zastupovat a mají autorská práva k tomuto
dílu i k jeho všem částem.
3. Účastník soutěže přihlášením fotografií souhlasí s jejich bezplatným uveřejněním v Českotřebovském
zpravodaji, na webu pořadatele www.ceska-trebova.cz a na Facebooku pořadatele. Dále souhlasí s
vytištěním fotografií pro možné výstavy, účastí na výstavě, i s jejich využitím k propagaci výstavy v
tisku a nekomerční propagaci pořadatele, a to včetně zveřejnění jména a příjmení autora a názvu díla.
4. Pořadatel se souhlasem účastníka soutěže zprostředkuje kontakt pro případné komerční využití
fotografií.
5. Účastník soutěže uděluje, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů
přihlášením fotografií pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno,
příjmení, číslo mobilního telefonu, emailová adresa, případně dalších údajů, které pořadateli v
souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání
výhry v soutěži
6. Díla, která nesplňují technické požadavky, porušují právní zájmy třetích osob nebo jsou v rozporu se
současným názorem na etické sdělení díla, mohou být ze soutěže vyloučena.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, a to včetně doby její platnosti, či
soutěž předčasně ukončit.
Obecné požadavky na fotografie: Fotografie musí být vyfocena v katastru města Česká Třebová
(katastrální území Česká Třebová, Parník, Lhotka u České Třebové, Svinná u České Třebové, Kozlov u
České Třebové a Skuhrov u České Třebové). Fotografie by měla zachycovat pohledy do krajiny či na
město, nebo architektonické a přírodní dominanty města a jeho okolí v jarním období. V případě, že tyto
požadavky nebudou splněny, je pořadatel oprávněn fotografie vyřadit.
Technické požadavky na fotografie: Fotografie nesmí být graficky upravena takovým způsobem,
který by dramaticky měnil její celkové vyznění (tzn. přidávání jiných vyobrazení na fotografii,
deformace fotografie atd.). Povoleny jsou pouze takové grafické úpravy fotografie, které mění barevnost
soutěžní fotografie. Soubor musí být zaslána ve formátu JPEG. Maximální velikost fotografie je
stanovena na 10 MB. Název souboru musí mít formát: PrijmeniJmeno-NazevDila. V případě, že tyto
požadavky nebudou splněny, je pořadatel oprávněn fotografie vyřadit.

Způsob přihlášení: Fotografie jsou ve stanoveném termínu přihlašovány odesláním na email
foto.soutez@ceska-trebova.cz prostřednictvím www.uschovna.cz, přičemž pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za nedoručení děl účastníků.
Termíny soutěže: Přihlašování prací do soutěže začíná od soboty 20.3.2021. Všechna díla musí být
odevzdána do pátka 4.6.2021 do 24:00. V případě, že tyto termíny nebudou splněny, je pořadatel
oprávněn fotografie vyřadit. Zveřejnění fotografií proběhne v neděli 6.6.2021. Hlasovat pro jednotlivé
fotografie bude možné do neděle 13.6.2021.
Výběr vítězů: Pořadatel po vypršení termínu pro přihlášení zveřejní jednotlivá díla prostřednictvím
Facebooku města, kde budou uživatelé pomocí možnosti označit fotografie jako “to se mi líbí“ hlasovat
pro jednotlivé fotografie. Za účelem podpory své fotografie je dovoleno ji sdílet prostřednictvím sociální
sítě Facebook. Oceněny budou fotografie, které budou mít dne 13.6.2021 ve 24:00 první, druhý a třetí
nejvyšší počet “to se mi líbí“.
Ocenění:
1. Odměnou pro vítězného autora bude mimosezónní víkendový pobyt na chatě Tezinka u Nových
Hradů, oba dva svazky publikace Filmová Česká Třebová od Jaroslava Lopoura, dárkový set
s propagačními materiály města Česká Třebová a otištění jeho soutěžní fotografie červencovém čísle
Českotřebovského zpravodaje.
2. Odměnou za druhé místo bude městská karta nabitá v hodnotě 500 Kč, oba dva svazky publikace
Filmová Česká Třebová od Jaroslava Lopoura, dárkový set s propagačními materiály města Česká
Třebová a otištění soutěžní fotografie v červencovém čísle Českotřebovského zpravodaje.
3. Odměnou za třetí místo budou oba dva svazky publikace Filmová Česká Třebová od Jaroslava
Lopoura, dárkový set s propagačními materiály města Česká Třebová a otištění soutěžní fotografie
v červencovém čísle Českotřebovského zpravodaje.

