KELČ HLEDÁČKEM OBJEKTIVU – pravidla a podmínky fotosoutěže

Fotografickou soutěž Kelč hledáčkem objektivu vyhlašují město Kelč a kulturní komise (dále
pořadatel). Soutěž probíhá od 1. března do 31. května 2019.
Tématem fotografické soutěže je zachytit Kelč, atmosféru života v ní, či její památky, hodnotit
se bude originalita a nápad.
Soutěž není omezená věkem ani bydlištěm soutěžících. Každý soutěžící může zaslat
maximálně 3 soutěžní fotografie (ve formátu název-fotografie.JPG, velikost fotografie min.
1MB max. 6MB) přímo na e-mail: schybolova@kelc.cz, případně přes uschovna.cz nejpozději
do 31.5.2019. V e-mailu soutěžící uvede své jméno, bydliště a věk.
Odesláním fotografie soutěžící dává souhlas s případným využitím této fotografie
v propagačních materiálech města Kelč, na webu města či jeho FCB profilu, dále dává souhlas,
že jeho fotografie může být prezentována v tištěné podobě na výstavě v rámci Kelečských
slavností.
Vyhlášení vítězů soutěže bude součástí Kelečských slavností 2019, kde vítězové obdrží
hodnotné ceny. Přesný den a čas bude upřesněn v červnovém Zpravodaji.
Zasláním fotografie do soutěže soutěžící potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn
s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení soutěžícího ukázalo nepravdivé, může být
taková fotografie ze soutěže vyřazena stejně jako soutěžící. Soutěžící tedy bere na vědomí, že
na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím osobám
v důsledku takového jednání. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií,
za porušení práv třetích osob jejich zachycením na fotografii či užitím fotografie ze strany
pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý soutěžící je povinen
při pořizování fotografií postupovat v souladu s aktuálními právními předpisy, dbát
oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí
a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává soutěžící vůči pořadateli
jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela
odpovídá za porušení těchto práv.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle
svého uvážení. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě velkého zájmu kategorizovat soutěž
(např. dle věku soutěžících).
O reklamacích, námitkách, či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel,
současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu.
V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.
Odměny pro vítěze v obou kategoriích:
1.místo – 1.500 Kč
2.místo – 1.000 Kč
3.místo – 500 Kč

