Pravidla časosběrné fotografické soutěže
CISTERCIÁCKÁ KRAJINA - VYŠEBRODSKO
Tématem časosběrné fotografické soutěže je krajina, která byla historicky ovlivněna působením
cisterciáků – mnichů z kláštera Vyšší Brod. S lokací klášterní krajiny Vyšší Brod se můžete seznámit
mj. prostřednictvím https://cisterscapes.geoway.de/ .
Fotografie byl měly zachytit především tuto krajinu v různých ročních obdobích, přírodu živou i
neživou, staré ovocné sady, rybníky a vodní kanály vybudované klášterem, drobné technické i
sakrální památky v krajině, staré cesty i stopy po zaniklých obcích….
1. Organizátor
a. Organizátorem časosběrné soutěže je spolek Cisterciácké krajiny, z.s., se sídlem Náměstí 104,
38273 Vyšší Brod, IČ: 09617434. Kontaktní e-mail: vyssibrod.cisterscapes@gmail.com.
b. Partnerem organizátora soutěže jsou: MAS Rozkvět z.s., Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Město
Vyšší Brod, a zástupci dalších cisterciáckých krajin v rámci ČR.
c. Organizátor si vyhrazuje právo rozšířit okruh partnerů.
2. Výhry
a. Výhrou v soutěži jsou místní produkty z kláštera Vyšší Brod, upomínkové předměty z regionu
Vyšebrodsko a poukazy (vouchery) do vybraných místních gastronomických podniků. Celkově
se jedná o 77 samostatných cen, o průměrné hodnotě 150 Kč.
b. Každý účastník může za své soutěžní fotografie vyhrát maximálně 3 ceny.
3. Účastníci soutěže
a. Soutěž je určena pro veřejnost bez omezení; osoby do 15 let zastupují v soutěži jejich zákonní
zástupci .
b. Zaměstnanci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni.
c. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.
4. Příspěvky do soutěže, výběr a kontaktování vítězů
a. Do soutěže budou schváleny pouze fotografie, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak
pohoršujícími. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky neporušuje žádná
autorská práva.
b. Soutěžní fotografie mohou být do soutěže zaslány do 31.10.2022 do 24:00 hodin, a to na e-mail:
vyssibrod.cisterscapes@gmail.com přímo nebo prostřednictvím úschovny; do předmětu zprávy
soutěžící uvedou: název soutěže (CISTERCIÁCKÁ KRAJINA – VYŠEBRODSKO) a své příjmení.
c. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie,
fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec
nedostaly.
d. Výběr vítězů provede soutěžní komise složená ze zástupů organizátora a partnerů průběžně.
e. Vítězové
soutěže
budou
vyhlášeni
prostřednictvím
facebookovému
profilu
https://www.facebook.com/cisterciackekrajiny nebo kontaktování přímo e-mailem.
5. Nahrávání fotografií do soutěže
a. Soutěž je otevřená pouze pro digitální fotografie.
b. Soutěžící může zaslat maximálně 20 soutěžních fotografií měsíčně. Fotografie mohou být
barevné i černobílé. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG, minimální
požadovaná velikost fotografií je 1600 x 1200 pixelů. Maximální velikost zasílaného souboru (1
fotografie) může být 5 MB. V případě ocenění předmětného snímku v rámci soutěže bude autor
vyzván k dodání fotografie v jakosti potřebné pro tisk.
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c. Povinnou součástí přihlášených fotografií je průvodní informace, která musí obsahovat jméno

d.

e.

f.

g.

h.
i.

autora, e-mailovou adresu, název fotografie, místo pořízení (popř. GPS souřadnice) – optimálně
ve vazbě na databázi prvků klášterní krajiny Vyšší Brod https://cisterscapes.geoway.de/, popř.
krátký popis fotografie.
Nahráním fotografií do časosběrné soutěže účastník garantuje organizátorovi právo na
neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a
publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje
změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.
Zasláním jakékoliv fotografie účastník soutěže prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či
informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity
jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva
a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez
jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.
Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit,
zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící
nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo
odstranit jakoukoliv fotografii, kterou soutěžící nahrál.
Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení,
přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se
kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.
Nahráním fotografie účastníkovi soutěže nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné
nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.
Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora. Organizátor
nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

6. Udílení ceny
a. Výhra bude výherci předána na základě individuální domluvy, ve Vyšším Brodě.
b. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody
nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla předána nebo zaslána vítězi.
Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se
soutěží.
c. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může
nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.
d. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte
nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím soukromé
zprávy.
7. Všeobecné obchodní podmínky
a. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná. Vaše informace zasíláte
organizátorovi soutěže. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu
podmínek soutěže a ochrany soukromí.
b. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu
napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu,
technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a
řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení
zrušit nebo změnit.
c. Dále si organizátor vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která se
pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, poruší Pravidla soutěže, poruší
organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí, nebo jedná nesportovně nebo s
úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje
Vyšší Brod, dne 2. dubna 2022
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