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Fotosoutěž „Jaro přichází“ 

1. Organizátor:  
Organizátorem soutěže je ÚMČ Dolní Měcholupy (dále jen "organizátor").  
 

2. Termín trvání soutěže: 
Soutěž probíhá od 1. března 2022 do 18. dubna 2022. Hlasování na Facebooku bude probíhat 
od 20. dubna 2022 do 29. dubna 2022 12:00 hodin. 
 

3. Informace o soutěži: 
Do soutěže může být zaslána fotografie pořízena výhradně na katastru Dolních Měcholup a 

pořízena v době trvání soutěže. Do soutěže budou zařazeny fotografie zaslané do 

18. dubna 2022 a 20. dubna 2022 budou zveřejněny na Facebooku Dolních Měcholup. 

4. Účastníci soutěže:  
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, s trvalým bydlištěm na území Dolních 

Měcholup, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii a uvede svou platnou e-

mailovou adresu a své jméno. Účast v soutěži je bez omezení věku, pohlaví, svobody vyznání 

či národnosti. 

5. Technická specifikace pro posílání fotografií (snímků): 

Snímek (pouze ve formátu JPG, PNG) bude možno vložit do soutěže jen bude-li splňovat tuto 
podmínku na velikost: 
- maximální velikost zaslaného souboru bude 5MB. 

Snímek musí být zaslán jako příloha k e-mailové zprávě, nikoliv jako „tělo“ e-mailu. Tzn., že 

k připojení fotografie či fotografií využijete možnost „přidat/odeslat jako přílohu“ (obvykle 

označeno symbolem kancelářské sponky). 

6. Mechanismus soutěže: 
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání soutěžní fotografie v max. velikosti 5MB. Každý účastník 
má právo zaslat do soutěže maximálně 3 fotografie. 

Fotografie zasílejte na e-mail: fotosoutez@dolnimecholupy.cz 

Zaslané fotografie budou 20. dubna 2022 zveřejněné na Facebooku DM. Hlasujícím je tedy 

uživatel Facebooku, který pomocí tlačítka "To se mi líbí" umístěným pod každou soutěžní 

fotografií dá svůj hlas. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sociální sítě Facebooku 

uvedená na www.facebook.com/terms.php. 

Účastník Fotosoutěže prohlašuje, že: 
a) fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva 

jejího užití v neomezeném rozsahu,  
b) osoby zachycené na jím pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zveřejněním tohoto 

snímku (snímků) na Facebooku. 

Každá z fotografií podléhá schválení organizátorem soutěže. Souhlas (a následné umístění 
fotografie na Facebooku) či nesouhlas je vyjádřen nejpozději do 3 pracovních dnů od zaslání 
fotografie účastníkem. V případě nesouhlasu účastník NEBUDE vyrozuměn. 

http://www.dolnimecholupy.cz/
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Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které: 
a) žádným způsobem nesouvisí s tématem této fotografické soutěže,  
b) autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (V případě výhry: jméno a příjmení se musí 

shodovat se jménem adresáta), 

c) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost 
atd.), 

d) jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem, 
e) byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je 

účastník soutěže, 
f) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením, 
g) obsahují jakékoliv nadpisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy, z 

důvodu možného považování za reklamu, výjimka: nenápadný copyright či krátký 
nápis). 

Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn 
s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení účastníka ukázalo nepravdivé, může být 
taková fotografie ze soutěže vyřazena, smazána a účastník může být bez náhrady ze soutěže 
vyřazen. Účastník tedy bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může 
vzniknout pořadateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. 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. 
Každý účastník je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, 
dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí 
a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává účastník vůči pořadateli 
jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá 
za porušení těchto práv. 

Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si 
vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým 
účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže 
organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely 
organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii. 

7. Způsob vyhodnocení: 
Vyhrává fotka, která získala nejvyšší počet hlasů "To se mi líbí". V případě, že výherní pozici obsadí 
2 a vícekrát jeden autor, získá pouze nejvyšší dosaženou cenu a další cena bude udělena až následujícím 
autorům v pořadí. 
Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách a Facebooku organizátora soutěže. 

8. Odměny  

1. místo – poukázka v hodnotě 1.500,- Kč 
2. místo – poukázka v hodnotě 1.000,- Kč 
3. místo – poukázka v hodnotě 500,- Kč 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit 
pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu. 

http://www.dolnimecholupy.cz/

