Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec

Fotografická soutěž „POOHŘÍ VAŠÍM OBJEKTIVEM“
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. vyhlašuje fotografickou soutěž o nejkrásnější
fotografie z oblasti Dolního Poohří.

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE:
1. Organizátor:
Organizátorem fotosoutěže je Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. se sídlem: nám.
Prokopa Velkého 1951, Žatec, IČ : 287 50 721 (dále jen "organizátor").

2. Termín trvání soutěže:
Soutěž probíhá od 15. května 2017 do 31. října 2017, vyhlášení výsledků a ocenění vítězných
snímků proběhne v průběhu listopadu 2017 v Žatci. Místo vyhlášení bude upřesněno všem
účastníkům v první dekádě listopadu 2017.

3. Účastníci soutěže:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní
fotografii a uvede svou platnou e-mailovou adresu, své jméno a případně telefonní číslo.
Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií – dospělí a děti.

4. Požadavky na soutěžní fotografie:
Fotografie musí geograficky pocházet z území Dolního Poohří (Klášterecko, Kadaňsko,
Žatecko, Lounsko, Podbořansko, Postoloprtsko). Fotografie mohou být tematicky zaměřeny
následovně: Historie a Památky nebo turistické zajímavosti Dolního Poohří; Příroda, Krajina a
řeka Ohře v Dolním Poohří.
Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující
parametry: formát JPG, minimální rozlišení 2480×1748 pixelů, maximální velikost 5 MB. Každý
účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 10 snímků. Povinnou součástí přihlášené
fotografie je průvodní informace, která musí obsahovat jméno autora a jeho e-mailovou
adresu, příp. telefonní číslo, název a krátký popis fotografie.
Své fotografie musí soutěžící zaslat na emailovou adresu: info@dolnipoohri.eu

5. Podmínky účasti v soutěži
Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že:
a) je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní a nejedná se o
fotomontáž (povolena je pouze minimální úprava barevnosti a jemné doostření);
b) souhlasí s publikováním svých fotografií v tisku nebo v elektronické formě nyní i v
budoucnu bez omezení, a dále s použitím fotografií organizátorem a jeho partnery k
marketingovým účelům bez nároků na honorář za autorská práva;
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c) má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na
fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat;
d) uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno,
příjmení a emailová adresa popř. telefonní číslo, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů, pro účely této soutěže a dále pro obchodní a marketingové
účely organizátora a jeho partnerů. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje
účastník soutěže na dobu neurčitou, resp. do odvolání tohoto souhlasu.

6. Výhry pro soutěžící:
Dospělí :
1. místo – voucher v hodnotě 1 500,- Kč na fotografické práce
2. místo – voucher v hodnotě 1 000,- Kč na fotografické práce
3. místo – voucher v hodnotě 500,- Kč na fotografické práce
4. – 5. místo – upomínkové předměty z Dolního Poohří

Děti :
1. místo – voucher v hodnotě 750,- Kč na fotografické práce
2. místo – voucher v hodnotě 500,- Kč na fotografické práce
3. místo – voucher v hodnotě 250,- Kč na fotografické práce
4. – 5. místo – upomínkové předměty z Dolního Poohří

7. Vyhlášení výsledků
Fotografie bude hodnotit porota složená ze zástupců organizátora a členů Destinačního
fondu Dolního Poohří. O výhře budou účastníci informováni prostřednictvím emailu, výherní
listina bude také uveřejněna na internetových stránkách www.dolnipoohri.cz po skončení
soutěže během měsíce prosince 2017. Na výhru v soutěži není právní nárok.

8. Informace o soutěži:
Podrobné informace mohou zájemci o soutěž získat na internetových stránkách
www.dolnipoohri.cz, nebo na emailu: info@dolnipoohi.eu.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla,
či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.
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