Pravidla Fotosoutěže Můj život v karanténě
(dále jen soutěž)

V rámci projektu komunitního centra (Registrační číslo projektu:
CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000678) Czech Photo o. p. s. spolufinancovaného Evropskou unií máte
možnost se zúčastnii fotografické soutěže.
Soutěže se mohou zúčastnit fotografové s trvalým bydlištěm v hl. m. Praha.

Nejlepší fotografie nebo fotografický projekt Můj život v karanténě

Pravidla
1. Jednotlivých prací je možno poslat maximálně deset
2. Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem.
3. Snímky musí splňovat následující požadavky:
Formát souboru: JPG (High quality), min velikost 1MB
4. z vybraných snímků vznikne výstava prezentovaná na veřejném prostoru před Czech Photo
Centre. Nedostatečná kvalita může být důvodem k vyřazení fotografie ze soutěže.
5. Všechny fotografie musí být opatřeny jménem autora a názvem fotografie
6. Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím emailu
fotosoutez@czechphoto.org
7. Možnost přihlašování snímků do soutěže od 28. 3. 2020. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do
soutěže je 31.5.2020, 24:00 hodin středoevropského času.
8. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu.
Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Fotosoutěž Můj život v karanténě
společnosti Czech Photo, o.p.s., oprávnění k užití fotografií ve spojení s podporou a propagací
soutěže a to bezúplatně.
9. Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení), spolu s obrazovým
snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně uděluje souhlas s užitím těchto prvků pro
účely zveřejnění výsledků a uspořádání výstavy.
10. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl,
přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy
třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií
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pořadatelem a/nebo Czech Photo, o.p.s., případně subjektem, který fotografie užívá na základě
podlicence.
11. Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a pořadatel si vyhrazuje právo
odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v
soutěži nevzniká právní nárok.

Ceny:
1. cena: Fotografická kniha + vstupenka do Czech Photo Centre
2. cena: Triko Czech Photo + blok Czech Photo
3. cena: Taška + blok Czech Photo
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