Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 04636228

Výzva k podání nabídky fotografií do fotobanky turistické oblasti
Novohradsko – Doudlebsko
Vyzýváme všechny zájemce o účast ve výběrovém řízení pro výběr fotografií do fotobanky
turistické oblasti Novohradsko – Doudlebsko k předložení své nabídky fotografií dle pravidel, které
jsou popsány níže.
Vyhlašovatel výběrového řízení:

Novohradsko – Doudlebsko, z.s.
se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 04636228
zastoupená: Mgr. Pavlem Talířem

Kontaktní osoba pro tuto výzvu:

Mgr. Michal Jarolímek
Tel: 776 296 285
E-mail: novnos@tiscali.cz

Cíl a předmět výběrového řízení:
Cílem je vybrat kvalitní fotografie, které budou pokrývat celé území turistické oblasti
Novohradsko – Doudlebsko (viz. příloha č. 1 Mapa oblasti) a budou znázorňovat všechny důležité
turistické cíle, kulturní a přírodní zajímavosti a významné akce a aktivity, které se v daném území
uskutečňují. Vznikne tak fotobanka čítající 100 až 200 fotografií, ke kterým bude vlastnit práva
používání spolek Novohradsko – Doudlebsko. Fotografie budou užívány především k propagaci
oblasti (instagram, webové stránky, propagační materiály apod.).
Poptávány jsou fotografie, které znázorňují následující konkrétní místa, témata a akce:
a) Konkrétní místa
V rámci této kategorie hledáme technicky i umělecky kvalitní fotografie zachycující dané
místo. Preferujeme tradiční pohled, na kterém je místo jednoznačně identifikovatelné. Většina
snímků by měla být v letním období, ale místa dostupná a návštěvnicky atraktivní i v zimě mohou
mít i zimní variantu.
Mezi místy by neměly chybět tato: Borovany, Bujanov, Buškův hamr, Cetviny, Cuknštejn, Červené
blato, Dobrá Voda, Dvorec, Horní Stropnice, Kaplice, Nové Hrady, Pohoří na Šumavě, Pořešín,
Rozhledna na Kraví hoře, Římov, Svatá trojice, Svatý Kámen, Tereziino údolí, Trhové Sviny,
Velešín, Žárský rybník, Žofínský prales, Žumberk.
b) Témata
V rámci této kategorie poptáváme fotografie znázorňující fenomény spojené s nějakou
oblastí, ale ne nutně s konkrétním místem. Máme zájem o fotografie s lidmi i bez nich.
Mezi tématy by neměly chybět tato: zaniklé vesnice, zaniklé sklárny, plavení dřeva, hrady na
Malši, výhledy z hor, pěší turistika, cykloturistika, hipoturistika, rybaření a rybníky, koněspřežka,
wellness, gastronomie, sportovní aktivity, vesnická architektura
c) Akce
Hledáme fotografie znázorňující nejvýznamnější kulturní, společenské a tradiční akce, které
se odehrávají v turistické oblasti. Mělo by se jednat především o fotografie s lidmi v záběru.
Momentky se zachycením atmosféry akce vyváží drobné technické nedostatky.
Poznámka: Výše uvedené návrhy na konkrétní místa a témata nejsou úplným výčtem. Nabídnuty
mohou být i fotografie, které znázorňují i místa a témata zde neuvedená.
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Termín a způsob předložení nabídky:
Nabídky musí být předloženy nejpozději do pondělí 27. 6. 2016 do 24:00 hodin. Nabídky mohou
být zaslány jedním z těchto způsobů:
a) elektronickou poštou (mailem) s možným využitím služeb www.uschovna.cz na adresu
novnos@tiscali.cz
b) klasickou poštou v zalepené obálce s CD/DVD nosičem, na kterém budou nahrány
nabízené fotografie na adresu uvedenou jako sídlo vyhlašovatele.
Popis obsahu nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
a) Vyplněný krycí list s kontaktními údaji (formulář je přiložen jako příloha č. 2)
b) Seznam nabízených fotografií s cenovou nabídkou pro jednotlivé fotografie. Nabízená cena za
jednu fotografii nesmí překročit limit 350 Kč. (možno využít tabulku dle vzoru zaslaném jako
příloha č.3)
c) Nabízené fotografie v elektronické podobě v náhledové kvalitě s minimálním rozlišením delší
strany fotografie 2000 px. Fotografie budou dodány ve formátu JPEG.
Popis výběru fotografií:
a) Všechny došlé nabídky, které budou splňovat požadavky na termín dodání a na kompletnost a
cenovou přijatelnost dle výše uvedených bodů a) až c) budou předány hodnotící komisi.
b) Hodnotící komise vyhodnotí jednotlivé fotografie dle následujících kritérií kvality:
 Marketingové kritérium
Klíčovou vlastností bude potenciál snímku upoutat divákovu pozornost a motivovat jej k návštěvě
daného místa a oblasti. Záběr by tudíž měl co nejlépe vystihovat dané místo resp. téma.
Fotografie by měla být „čitelná“ i v malém rozlišení. Např. v případě staveb by se mělo jednat o
celky, nikoli detaily architektonických prvků.
 Umělecké kritérium
Hodnocena bude kompozice záběru, práce se světlem a obecně vizuální atraktivita snímku
evokující atmosféru daného místa.
V každém z výše uvedených dvou kritérií budou fotografie hodnoceny pomocí pětibodové
škály, kdy pět bodů znamená nejlepší hodnocení.
c) Všechny fotografie, které dosáhnou v součtu hodnocení dvou výše zmíněných kritérií minimálně
7 bodů budou hodnotící komisí doporučeny k výběru
d) Konečný výběr provedou členové výkonného výboru spolku s ohledem na porovnání kvality
fotografií (dle výsledku hodnocení komise) a výše nabízené ceny uvedené v seznamu. Při
výběru budou dále zohledněny celkové finanční prostředky, které jsou na nákup fotografií k
dispozici.
e) Uchazeči, jejichž fotografie budou vybrány, budou vyzváni k dodání Krycího listu s originálním
podpisem, k dodání vybraných fotografií v plném rozlišení a k podpisu příslušné
smlouvy/dohody, na základě které bude moci být vyplacena nabízená cena. Pokud uchazeč
nedodá fotografie v dostatečné technické kvalitě, (tj. takové, která například umožní fotografie
používat pro tisk) nebo odmítne podepsat příslušnou smlouvu/dohodu, nebude vyhlašovatel
reflektovat jeho nabídku.
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Obchodní a licenční podmínky
Podmínky pro uzavření smlouvy/dohody o nákupu vybraných fotografií budou mimo jiné
obsahovat následující body:
 Uchazeč prohlašuje, že jeho vybrané fotografie jsou jeho originální a původní práce.
 Uchazeč prohlašuje, že žádná jím nabízená fotografie nepodléhá výhradní licenci udělené
třetí straně.
 Uchazeč je plně odpovědný za případné porušení licenčních a autorských práv třetí strany.
V případě, že bude vybraná fotografie porušovat licenční a autorská práva třetí strany, tak
bude vyhlašovatel náhradu škody vymáhat po uchazeči, který vybranou fotografii vytvořil
 Vyhlašovatel se stává vlastníkem neomezené licence k užívání vybraných a zaplacených
fotografií. Uchazeč je povinen zadavateli poskytnout písemnou licenční smlouvu, pokud o ni
vyhlašovatel požádá.
 Fotografie, které nebudou vybrány zůstávají v plném vlastnictví uchazečů.
Právo vyhlašovatele:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodů.
Vyhlašovatel má rovněž právo nevybrat žádnou z nabízených fotografií.
Přílohy výzvy:
1) Mapa území turistické oblasti Novohradso – Doudlebsko, z.s.
2) Vzor krycího listu
3) Vzor seznamu nabízených fotografií s jejich cenovou nabídkou

V Trhových Svinech dne 10. 6. 2016
Mgr. Michal Jarolímek
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