Fotosoutěž MAS 2012/2013
„Zachycení života v obcích našeho regionu ve všech jeho

aspektech“

1. Cíl a téma fotografické soutěže
MAS Na cestě k prosperitě vypisuje fotografickou soutěž pro fotografy - amatéry za
účelem získání snímků z regionu, které budou nadále využívány při propagaci MAS
Na cestě k prosperitě, popřípadě jednotlivých obcí našeho regionu.
Tématem fotografické soutěže je zachycení života v obcích našeho regionu ve všech
jeho aspektech.
Jedná se o obce:
Brodek u Prostějova, Dobrochov, Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, HradčanyKobeřice, Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice, Němčice nad Hanou, Nezamyslice,
Ondratice, Otaslavice, Pavlovice u Kojetína, Pivín, Srbce, Tištín, Tvorovice,
Víceměřice, Vincencov, Vitčice, Vranovice-Kelčice, Vrchoslavice, Vřesovice, Želeč,
Drysice, Podivice, Zelená Hora, Radslavice, Pustiměř a vojenský újezd Březina.
Soutěž má dva tematické okruhy:
1. Společenský život v obci/regionu – dokumentární/reportážní fotografie
2. Venkov, náš domov - fotografie krajiny, přírody, architektury
Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích:
1. děti a mládež do 17 let
2. dospělí
Uzávěrka soutěže byla posunuta na:
31.5. 2013

2. Organizátor
Organizátorem soutěže je MAS Na cestě k prosperitě, o.s. Snímky bude hodnotit
porota jmenovaná organizátorem.

3. Termín trvání soutěže
Soutěž probíhá od 1. 9. 2012 do 31. 5. 2013. Termín uzávěrky byl, v zájmu
možnosti získání fotografií ze všech ročních období, posunut na 31. 5. 2012.

4. Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle
soutěžní fotografie v elektronické podobě na e-mail:
nacestekprosperite@seznam.cz
Soutěžící uvede do e-mailu se soutěžními informacemi své celé jméno, adresu
bydliště a rok narození.
Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, členové poroty.

5. Mechanismus soutěže
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžních fotografií v elektronické podobě.
Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 5 snímků v rámci každého
tématu.
Do soutěže lze přihlásit snímky vzniklé v období od 1.12. 2011.
Každý soutěžní snímek musí být označen místem původu, datem a jménem
fotografa. Zasláním snímků účastník automaticky vyjadřuje souhlas s pravidly a
podmínkami soutěže.
Účastník fotosoutěže prohlašuje zasláním soutěžních snímků, že:
1. fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytnout dalším osobám
práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
2. osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním tohoto
snímku.
3. souhlasí s využitím zaslaných snímků k prezentačním, informačním,
propagačním i jiným účelům ze strany organizátora fotosoutěže.
Každá z fotografií podléhá schválení organizátora soutěže. V případě odmítnutí
fotografie účastník NEBUDE vyrozuměn.
Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:
1. žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,
2. nejsou označeny jménem a příjmením autora (v případě výhry se musí jméno
a příjmení shodovat se jménem adresáta),
3. mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou
nesnášenlivost atd.),

4. jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
5. byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem,
než je účastník soutěže,
6. nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
7. obsahují jakékoliv nadpisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné
nápisy, z důvodu možného považování za nepřípustnou reklamu).
Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat
fotografií zákonem dovolenými způsoby užití pro vnitřní účely organizátora.

6. Způsob vyhodnocení, ceny výhercům a prezentace výsledků
Soutěžní snímky budou hodnoceny porotou po uzávěrce soutěže. V obou tématech v
každé kategorii se vyhodnotí 3 nejlepší fotografie, kdy budou jednotlivé fotografie
bodově ohodnoceny odbornou porotou.
Vybrané snímky budou odměněny věcnými cenami věnovanými sponzory a
organizátorem soutěže.
Všechny fotografie a seznamy výherců budou zveřejněny na webových stránkách
MAS Na cestě k prosperitě, o.s. Vybrané snímky budou prezentovány ve zpravodaji
„Maskáček“ po ukončení soutěže.

7. Obecné podmínky soutěže
Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. MAS
Na cestě k prosperitě, o.s. bude fotografie se souhlasem autora používat pouze pro
propagační účely MAS a regionu, nebude je používat k účelům, ze kterých plyne
zisk. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování
jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Organizátor
shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů.

Těšíme se na Vaše fotografie

