
PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE – DUBEN 2021 

Pořadatel: 

Pořadatelem je SAK Studénka, příspěvková organizace (dále jen "Pořadatel").  

  

Doba trvání: 

Fotosoutěž bude probíhat od 1. dubna 2021 do 10. května 2021. 

Účastníci mohou své fotografie posílat do 30. dubna 2021 na email tomaskova@sak-

studenka.cz. 

 

Veřejné hodnocení zaslaných fotografií bude probíhat od 1. do 10. května 2021 formou lajků 

na facebookových stránkách SAK Studénka. Hlasování bude ukončeno ve 20:00 hod. 

  

Účastníci: 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která má v době přihlášení fotografie bydliště 

ve Studénce. 

  

Téma fotosoutěže: 

 „Aprílová Studénka.“ (Studénka, Butovice, Nová Horka). 

  

Pravidla fotosoutěže: 

Každý soutěžící může do soutěže poslat maximálně 2 fotografie. 

Soutěžní fotografie se přijímají elektronicky odesláním na tomaskova@sak-studenka.cz 

Fotografie musí být pořízeny v roce 2021. 

Do textu při odesílání příspěvku fotografie napište Vaše jméno a příjmení a krátký popis 

fotografie (o jaké místo na fotografii jde, popř. datum pořízení). 

Zasláním fotografie autor souhlasí se zveřejněním fotografie na webových stránkách 

(www.sak-studenka.cz), na facebooku (https://www.facebook.com/sakstudenka) a ve 

zpravodaji města Studénka. 

Odesláním fotografie účastník prohlašuje, že: 

Je autorem dané fotografie a má neomezená práva poskytovat práva dalšího užití 

v neomezeném rozsahu. 

http://www.sak-studenka.cz/
https://www.facebook.com/sakstudenka


Osoby zachycené na vloženém snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku na stránkách 

(www.sak-studenka.cz), na facebooku (https://www.facebook.com/sakstudenka) a ve 

zpravodaji města Studénka.  

Na vložené fotografii neváznou práva třetí osoby. 

  

Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které: 

Budou vulgární, pohoršující, odporující dobrým mravům a nebudou splňovat pravidla soutěže. 

  

Vyhodnocení soutěže: 

 O vítězích rozhodne veřejné hlasování na facebookových stránkách SAK Studénka  

(https://www.facebook.com/sakstudenka), které bude probíhat od 1.  do 10. května 2021. 

Autoři vítězných fotografií budou vyhlášeni v nejbližší možné době po skončení veřejného 

hlasování. 

Jeden soutěžící může obsadit pouze 1 vítězné místo (umístí-li se obě dvě jeho fotografie - 

platí pouze ta s vyšším počtem hlasů). 

 

Ceny pro soutěžící: 

První tři místa obdrží věcné ceny (poukázky na služby SAK, drobné upomínkové předměty, 

ceny s fotografickou tématikou). 

Ceny budou soutěžícím předány osobně do 10 dnů po ukončení soutěže. 

 

Závěrečná ustanovení: 

Veškeré zaslané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem pořadatele, který si 

vyhrazuje právo nakládat s nimi a zveřejnit je na svých webových stránkách a v městském 

zpravodaji bez dalšího souhlasu účastníka. 

Účastí v soutěži a zasláním příspěvku s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s pravidly 

a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to 

do odvolání tohoto souhlasu. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích 

prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže. 

 

 

http://www.sak-studenka.cz/
https://www.facebook.com/sakstudenka
https://www.facebook.com/sakstudenka

