Fotosoutěž „Hostěnický objektiv 2021“
Do soutěže mohou být přihlášeny pouze fotografie s hostěnickou tématikou vzniklé
v Hostěnicích nebo nejbližším okolí (např. příroda, zvířata, sport, kulturní aktivity,
spolkové činnosti, lidé v Hostěnicích, historické fotografie, apod.)
Ve třetím ročníku soutěže mohou být fotografie rozdělovány do kategorií v závislosti na počtu
přihlášených snímků. Fotografie mohou být pořízené na jakýkoliv kinofilmový i digitální fotoaparát či
mobilní telefon v požadované kvalitě. Autoři vítězných snímků budou oceněni věcnými cenami. Soutěž
bude probíhat ve dvou kategoriích: 1) do 15-ti let včetně, 2) od 16-ti let.
Jak se účastnit?
• Vyberte svou nejlepší fotografii a pošlete na emailovou adresu spsh@post.cz
• Do zprávy se soutěžní fotografií uveďte jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt a místo, kde byl
snímek pořízen a příp. název fotografie
• Jeden účastník může zaslat max. 10 fotografií
• Fotografii může přihlásit pouze autor snímku, příp. zákonný zástupce
• Přihlášené fotografie musí vzniknout v Hostěnicích nebo nejbližším okolí Hostěnic
• Pořízení fotografie není časově omezeno (možnost historické fotografie)
• Kvalita snímků v minimálním rozlišení 2Mpix
• Uzávěrka zasílání fotografií do 5.4.2021 včetně
• Pravidla soutěže jsou k nahlédnutí na http://spshostenice.cz/
• Případné dotazy zasílejte na adresu spsh@post.cz
Hlasování odborné poroty
Odborná porota stanoví vítězné pořadí 3 fotografií nejpozději do 30.5.2021
Složení odborné poroty:
1 – Mgr. Kateřina Halouzková, předseda poroty
2 – Jitka Vaňáčková
3 – Matouš Karásek
Trvání soutěže
1.1.2021 – 5.4.2021 – zasílání soutěžních fotografií na spsh@post.cz
5.4.2021 – 9.5.2021 hlasování odborné poroty
10.5.2021 – 30.5.2021 – veřejné hlasování o nejlepší fotografie
18.- 20.6.2021 na oslavách výročí obce vyhlášení a zveřejnění vítězů soutěže

Pravidla soutěže
Soutěž Pořádá Spolek Přátel sportu Hostěnice
1. 1.1.2021 – 5.4.2021
2. V soutěži jsou hodnoceny jednotlivé snímky
3. Fotografie budou zasílány na emailovou adresu spsh@post.cz. Spolu s fotografií soutěžící
uvede i jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt a místo, kde byl snímek pořízen. V případě
historických fotografií bude uveden letopočet pořízení (pokud není znám alespoň odhad
období)
4. Jeden soutěžící může přihlásit maximálně 10 fotografií. Přihlášených do soutěže bude pouze 10
nejdříve zaslaných fotografií (ostatní fotografie téhož soutěžícího budou vyřazena ze soutěže)
5. Přihlášené fotografie musí vzniknout v Hostěnicích nebo nejbližším okolí Hostěnic v minimálním
rozlišení 2Mpix
6. Fotografie musí vyhovovat pravidlům
7. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku.
8. Fotografii může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie, který musí být na
vyžádání schopen zaslat její originál v plném rozsahu (originální rozlišení, v případě kinofilmové
fotografie její originál, včetně EXIF textových informací).
9. Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování odborné poroty i hlasování veřejnosti.
10. Výherci soutěže budou oznámeni na veřejném vyhlášení v termínu 18.- 20.6.2021 na oslavách
výročí obce, pokud nebude stanoveno jinak
11. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v
souladu s těmito pravidly tj. zejména k jejich vystavení, k prezentaci této soutěže, v tištěných a
jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství, případně dalšímu užití.
12. Odesláním fotografie, každý účastník:
a. dává pořadateli v souladu s §12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s
užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů
týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem
v souvislosti s pořádáním této soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“), pro
komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení
všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s
jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento
souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se
vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením
poskytne;
b. schvaluje tato pravidla a instrukce uvedené na soutěžních dokumentech a přistupuje
k nim;
c. dává pořadateli a dalším subjektům, které se na zajištění této soutěže podílejí,
souhlas k bezplatnému zveřejnění svých soutěžních snímků a/nebo jejich částí všemi
obvyklými způsoby na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a
určení, včetně internetu, bez časového, územního, množstevního a místního omezení,
zahrnuje v to právo soutěžní snímky upravit způsobem, který nesnižuje jejich
hodnotu, spojit je s jinými díly nebo zařadit do díla souborného, a to ať v souvislosti
s propagací této soutěže (včetně budoucích ročníků), pořadatele nebo osob na soutěži
zúčastněných či pro jiný účel a to bez uvedení autorství. Tento souhlas se vztahuje i
na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne;
13. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené pořadatelem a
zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly,
vyhrazuje si pořadatel právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.
14. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela
bez náhrady zrušit.
15. Z účasti v soutěži jsou vyloučení porotci soutěže
16. Ve sporných případech si SPsH vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
17. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí dobrými mravy ☺

