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PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUT�ŽE 
 

V rámci mikroprojektu „Um�lecké dílny pod Králickým Sn�žníkem“ se uskute�ní další �esko-polská 
fotografická sout�ž tentokrát na téma: „Kultura pod Králickým Sn�žníkem“.  
 

Fotit m�žete vše, co souvisí s um�leckým životem na �eské i polské stran� projektu. 
 
Pr�b�h sout�že: 1.2. - 24.10.2011. Vyvolanou fotografii, spole�n� s digitální verzí na CD (fotografie 
po�ízené digitálním fotoaparátem), musíte doru�it poštou nebo osobn� do Kulturního za�ízení M�sta Staré 
M�sto, a to nejpozd�ji do 24.10.2011 v dob� otvíracích hodin. Každý ú�astník m�že do sout�že doru�it 
maximáln� dv� fotografie.  
 
Sout�žit se bude ve dvou kategoriích a to:  I.�KATEGORIE: do 18. let a II. KATEGORIE od 18. let 
 
Ú�astník svojí ú�astí poskytuje organizátorovi bezplatný souhlas k užívání poskytnutých sout�žních 
fotografií, které budou použity k vytvo�ení fotobanky na webových stránkách organizátora akce. Svojí ú�astí 
vyjad�uje každý sout�žící souhlas s pravidly akce a zavazuje se je pln� dodržovat. Ú�astník svojí ú�astí 
poskytuje organizátorovi bezplatný souhlas se zpracováním osobních údaj� poskytnutých v rozsahu údaj�, 
všechny osobní údaje ú�astníka budou v souladu se zákonem �. 101/2000 Sb. zpracovány organizátorem 
pouze pro ú�ely této akce v nezbytném rozsahu a nebudou použity pro zasílání jakýchkoli informací ani 
obchodních sd�lení. Osobní údaje jsou poskytovány na dobu neur�itou a ú�astník akce je oprávn�n sv�j 
souhlas kdykoli písemn� odvolat. Ú�astník sout�že má právo na p�ístup ke svým osobním údaj�m. 
Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v pr�b�hu akce.  
 
Hodnocení sout�žních fotografií bude probíhat na webu organizátora a to formou elektronického hlasování 
široké ve�ejnosti. Elektronické hlasování bude zahájeno 25.10.2011. Ukon�eno pak bude 8.11.2011. 
Hlasovat m�žete na webu organizátora akce: www.staremesto.info/kultura - sekce Fotobanka 
 
Slavnostní vyhlášení výherc� spole�n� s výstavou p�ihlášených fotografií prob�hne u p�íležitosti otev�ení 
vernisáže prací vytvo�ených v rámci mikroprojektu „Um�lecké dílny pod Králickým Sn�žníkem“. 
Slavnostní p�edání cen a vernisáž prob�hne 11.11.2011 v Kulturním dom� ve Starém M�st� (od 17.30 hod.). 
Hostem vernisáže bude pan Jaroslav Sv�cený jehož koncert si budou moci ob�ané m�sta poslechnout po 
skon�ení vernisáže (18.30 hod.). Seznam výherc� bude spole�n� s fotografiemi všech ú�astník� zve�ejn�n 
na webových stránkách Kulturního za�ízení M�sta Staré M�sto. Podmínkou p�edání výhry je podpis 
p�edávacího protokolu. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. 
 
Organizátor akce si vyhrazuje právo, kdykoliv pozm�nit nebo upravit pravidla akce, �i akci úpln� zrušit bez 
udání d�vodu a stanovení náhrady. Dále si vyhrazuje právo vylou�it z akce ú�astníka, který porušil 
podmínky a/nebo pravidla akce. 
 
ORGANIZÁTOREM AKCE JE: 
Kulturní za�ízení M�sta Staré M�sto 
+420 583 239 267 
Smetanova 52, 788 32 Staré M�sto 
kultura-staremesto@seznam.cz 
www.staremesto.info 

PARTNEREM AKCE JE: 
CENTRUM EDUKACJI, TURYSTYKI i 
KULTURY w Stroniu �l�skim 
+ 48 74 8143 205,  
ul. Ko�ciuszki 18, 57-550 Stronie �l�skie 
www.stronie.pl 

 
 

 

Projekt je spolufinancován z prost�edk� ERDF prost�ednictvím Euroregionu Glacensis. 
 

 

 


