Pravidla fotografické soutěže 2020 Voda a Vidov
1. Fotografickou soutěž Voda a Vidov vyhlašuje obec Vidov.
2. Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na webové stránce www.vidov.cz a Facebooku obce
Kultura a volný čas ve Vidově. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a
konečná.
3. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími
pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem
České republiky.
4. Tato soutěž je určena pro fyzické osoby, které jsou občany České republiky či v ní mají povolen
trvalý pobyt. Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze jednou.
5. Ze soutěže jsou vyloučeni rodinní příslušníci členů hodnotící poroty.
6. Předsedou hodnotící poroty je jmenován Vladimír Čada, který k sobě vybere další dva členy poroty,
kteří nepochází z Vidova.
7. Soutěž probíhá v jedné kategorii společné pro dospělé i děti, vyhlášeno bude 5 míst. Bude udělena
i cena veřejnosti. Hodnocení veřejnosti proběhne hlasováním na Facebooku Kultura a volný
čas ve Vidově od 16.11. do 30.11 2020. Vítězí fotografie s největším počtem získaných “lajků”.
8. Soutěžící se přihlásí zasláním nejméně jedné, nejvíce však pěti fotografií, jejichž je
autorem, v elektronické podobě na adresu: kulturavidov@seznam.cz s uvedením svého
jména, telefonního kontaktu a data narození. U každé fotografie stručně uvede, v jakém místě
byla pořízena.
9. Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:
a) být pořízena ve Vidově či jeho velmi blízkém okolí v roce 2019/2020,
b) email s fotografiemi musí obsahovat informace, kde a kdy byla pořízena,
c) být v takové kvalitě a rozlišení, aby ji bylo možné vytisknout ve formátu 9 x 13 centimetrů, tedy
1261 x 1800 pixelů.
10. Přijetí fotografie (fotografií) bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou.
11. Soutěž se uzavírá 15.11. 2020 ve 24:00. Fotografie zaslané po tomto datu a hodině nebudou do
soutěže dodatečně zařazeny.
12. Fotografie se zasláním do soutěže stávají majetkem obce Vidov, která si vyhrazuje právo je
používat se svých tištěných či internetových a jiných materiálech bez nutnosti uvedení autora
fotografie.
13. Ceny: Organizátor vložil do soutěže následující ceny:
Všechna oceněná místa: kniha o fotografování.
Dále: 1. místo- 3000,- Kč, 2. místo - 2000, - Kč, 3. místo - 1500, - Kč, 4. místo - 1000, - Kč,
5. místo - 500 Kč, cena veřejnosti - 2000 Kč
14. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na rozsvěcení vánočního stromu, kde proběhne i
předání cen. Pokud výherce jakékoli ceny nebude na slavnosti přítomen, aby si vyzvedl cenu, bude
telefonicky kontaktován a cenu si bude moci vyzvednout na obecním úřadě do konce roku 2020. Poté
cena propadá zpět pořadateli. Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení
stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.
15. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího
upozornění.
16. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných
důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

