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Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidla fotografické soutěže  

Zaostřeno na Jizerky 

• Pořadatelem soutěže je Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. 

• Fotografie lze do soutěže zasílat maximálně do 6.6.2014.  

• Maximální počet zaslaných originálních fotografií na téma „Jizerské hory" jsou čtyři od jednoho 
autora. 

• Pro účast v soutěži je třeba fotografie zaslat elektronickou cestou na adresu jizerky@ecn.cz ve 
formátu JPG nebo TIF s velikostí delší strany minimálně 800 pixelů a také v papírové podobě (na 
adresu kanceláře Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Matoušova 453/21, 460 01 
Liberec 3) s velikostí delší strany od 28 do 60 cm. 

• Zasílané fotografie by měly být orientovány na šířku (zhruba v poměru 2:3, jiné formáty, např. 
čtverec, nejsou přípustné pro otištění do kalendáře), není možné zasílat fotografie v rámečku, s 
copyrightem nebo jménem autora uvedeném na přední straně fotografie. 

• Na fotografii (na zadní straně) i v emailu musí být uvedeno jméno, adresa, email nebo telefon 
autora a název fotografie. Je vhodné též uvádět místo pořízení fotografie. 

• V případě postoupení Vaší fotografie do užšího výstavního výběru snímků budeme vyžadovat 
zaslání originální fotografie v tiskové kvalitě (požadované rozlišení 200 dpi, rozměr minimálně 45 
cm pro nejdelší stranu fotografie). 

• Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže a partnerů soutěže. 

• Vítězné snímky vybere odborná porota, kterou určí pořadatel. 

• Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií. 

• Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v 
rámci soutěže bez nároků na honorář. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a 
teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci.  

• Fotografie, které jsou součástí výstavní kolekce (všechny oceněné a další vybrané práce pro 
výstavu), zůstávají k dispozici hlavnímu pořadateli k dalšímu výstavnímu použití. 

• Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely 
organizace soutěže Zaostřeno na Jizerky včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem 
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

• Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu 
majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s 
tím spojenými. 

• Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně 
zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící 
si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím 
zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit, upravit či zrušit soutěž bez udání důvodu a to po celou 
dobu jejího trvání, výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. 

• Zasláním snímků soutěžící souhlasí s pravidly fotografické soutěže. 


