Podmínky fotografické soutěže EVROPA V PROMĚNÁCH
























Fotografickou soutěž EVROPA V PROMĚNÁCH (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Eurocentrum
Hradec Králové, Eurocentrum Pardubice, Europe Direct Hradec Králové a Europe Direct
Pardubice (dále jen „vyhlašovatel“).
Soutěž probíhá od 15. 6. 2016 do 15. 9. 2016.
Do soutěže se přijímají fotografie pouze v digitální podobě zaslané na e-mailovou adresu
fotosoutez@euroskop.cz, případně přes internetové datové úložiště (typu www.uschovna.cz,
www.leteckaposta.cz, a další).
Podmínkou pro zařazení do soutěže je zaslání soutěžní fotografie a uvedení pravdivých
osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailový a telefonický kontakt).
U soutěžní fotografie musí být jasně určena kategorie, v níž snímek soutěží, název snímku a
místo jeho pořízení.
Soutěžními kategoriemi jsou:
o Krajina
o Architektura
Zaslaná soutěžní fotografie musí mít rozlišení větší než 2 Mpx.
Jeden soutěžící smí do soutěže zaslat maximálně jednu fotografii.
Pro zachycení tématu proměny, může být použita i koláž fotografií.
Soutěže se mohou zúčastnit amatérští fotografové starší 15 let s trvalým bydlištěm v České
republice (dále jen „soutěžící“).
Soutěžící musí být autorem fotografie.
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie s lascivními, zesměšňujícími nebo
urážlivými prvky.
Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže z důvodů nesplnění
soutěžních podmínek.
O vítězích soutěže rozhodne odborná porota složená z profesionálních fotografů.
Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.eurocentra.cz a www.europedirect.cz.
Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií
v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže a vyhlašovatele soutěže a jeho
partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích,
bez omezení území, času a množství.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Eurocentra Hradec Králové, Eurocentra Pardubice,
Europe Direct Hradec Králové a Europe Direct Pardubice, jejich rodinní příslušníci a dále
osoby s profesí, jejíž podstatou je profesionální fotografování.
Na výhru fotografické soutěže není právní nárok.
Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit
nebo zrušit.
Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů
poskytnutých v rozsahu této soutěže pořadateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu
vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas
s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách
pořadatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace v soutěži.
Organizátorem soutěže je Eurocentrum Hradec Králové, Eurocentrum Pardubice, Europe
Direct Hradec Králové a Europe Direct Pardubice.

