
Pravidla fotografické soutěže „Jak se žije/žilo na Zámečku“ 

 

Své snímky (v nejvyšší kvalitě) zasílejte elektronicky na ateliery@zamecek.cz (větší soubory a videa 

přes úschovnu) NEJPOZDĚJI do 30. 5. 2020.  

Formát fotografií: JPG  

Označení fotografií:  jméno autora_případný název snímku_rok vzniku.JPG 

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící souhlas a vůli řídit se následujícími 
podmínkami soutěže:  

Účastí v soutěži každý účastník soutěže potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která 
vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména s tím, že poskytnutí 
osobních údajů je dobrovolné. 

Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem na 
propagaci školy, např. publikováním na výstavách, v tiskovinách a jiných médiích anebo 
v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Organizátor může snímky rovněž 
poskytnout svým partnerům  k propagaci naší školy. 

Zasláním fotografie do soutěže účastník schvaluje, že je tento oprávněn s fotografií nakládat, 
zejména že je autorem fotografie. Účastník bere na vědomí, že zasláním fotografie do 
soutěže na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout pořadateli nebo třetím 
osobám v důsledku nedostatečného oprávnění účastníka disponovat fotografií či právy 
k nim. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích 
osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany pořadatele v dobré víře 
v souladu s těmito podmínkami. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát 
oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí 
a práv na ochranu osobnosti.  

O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel, 
současně si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže či soutěž zrušit bez udání důvodu. 
V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry. 

 

Více informací o soutěži 

Mgr. Milada Kolářová 

SUPŠ a ZUŠ Zámeček s. r. o., Ateliéry Křimice 

Zámecké náměstí 9, 322 00 Plzeň - Křimice 

Mob: 724 848 505 

E-mail: ateliery@zamecek.cz 
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