
PODMÍNKY ÚČASTI A PRAVIDLA 

FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 
 

1. Pořadatelem soutěže jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  

2. Soutěž bude probíhat od 21. září 2015 do 20. října 2015 do 12:00. V tomto termínu mají 
možnost soutěžící třídní kolektivy průběžně zasílat fotografie. Počet snímků zaslaných do 
soutěže je omezen na max. 3 snímky. 

3. Soutěže se mohou účastnit třídní kolektivy ve dvou věkových kategoriích: 

A) 1. – 5. tř. ZŠ 

B) 6. – 9. tř. ZŠ 

4. Soutěžní téma: Podzim v Lesnickém parku Bezděz. 

5. Snímky pouze ve formátu JPG o ve velikosti 1 – 5MB je nutno zaslat na adresu: 
jan.kobr@vls.cz.  

6. Vítěze soutěže v obou věkových kategoriích vybere odborná porota a výsledky budou 
zveřejněny dne 23. října 2015 na adrese www.lesnickyparkbezdez.cz a www.vls.cz. 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů 
dle svého uvážení. Těmito závažnými důvody mohou být např. takové fotografie, které by 
mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

8. Fotografie musí být autentické a dovolené jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a 
retuše; montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů jsou 
nepřípustné. 

9. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané snímky v rámci soutěže byly použity organizátorem 
na propagaci soutěže, a to: publikováním v denním tisku či jiných médiích, na reklamních 
plochách, propagačních předmětech nebo v elektronické formě, a to bez nároku na 
honorář. Po ukončení soutěže zůstávají fotografie k dispozici pořadatelům k dalším 
výstavním nebo publikačním prezentacím a k propagaci soutěže. 

10. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a že je 
oprávněn s fotografií nakládat. Pořadatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah 
fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím 
fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. 

11. Pořadatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození dat odeslaných do 
soutěže. 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. 


