Spolek Sýkora 2020, z.s.
Žatecká 186, 440 01 Louny,
IČ: 04295188.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „KOUZLO SVĚTLA“
Spolek Sýkora 2020, z.s. vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „Světlo“ z večerní akce
Kouzlo světla, konané v Lounech dne 14. července 2017.

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE:
1. Organizátor
Organizátorem soutěže je Spolek Sýkora 2020, z.s., se sídlem Žatecká 186, 440 01 Louny,
IČ: 04295188.
2. Termín a místo trvání soutěže
Soutěž probíhá v době od 14. 7. 2017 20:00 hod. do 15. 7. 2017, 23:59 hod. v Lounech.
3. Účastníci & podmínky soutěže
3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle
alespoň jednu soutěžní fotografii do soutěže dle níže uvedených pravidel.
3.2.

Zasláním fotografií do soutěže účastník potvrzuje, že:





3.3.

je autorem dodané fotografie;
souhlasí s publikováním svých fotografií v tisku nebo v elektronické formě
nyní i v budoucnosti bez omezení a dále s tím, že organizátor použije
fotografie k marketingovým účelům bez nároků na honorář za autorská práva;
má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachycena
na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat;
uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu
jméno, příjmení a e-mailová 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. Souhlas se zpracováním
osobních údajů poskytuje účastník na dobu neurčitou, resp. do odvolání tohoto
souhlasu.

Soutěže se nemohou zúčastnit členové spolku a osoby jim blízké.

4. Instagramová a fotografická soutěž
Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií:
4.1.

Instagramová soutěž


Podmínkou je veřejný instagramový profil a přiřazení hashtagu
#soutezkouzlosvetla2017. Dále je nutné uvést název a krátký popis fotografie.



4.2.

Fotografie musí být na instagram vložená dne 14. července 2017 (do 23:59).
Počet vložených fotografií přes instagram není omezený.

Fotografická soutěž



Podmínkou je zaslání fotografie na email fotosoutez2017@kouzlosvetla.cz
nejpozději do 15. července 2017, 23:59 hod.
Je nutné uvést jméno, název a krátký popis fotografie.

5. Výhry pro soutěžící
Výhry do soutěže jsou věnovány společností Nikon:
 Instagramová soutěž: fotoaparát Coolpix A300
 Fotografická soutěž: poukaz na libovolný kurz Nikon školy v hodnotě 1490 Kč
6. Vyhlášení výsledků
6.1. Fotografie bude hodnotit porota složená ze zástupců organizátora (Jiří Jiroutek,
Pavel Plánička, Miroslava Strnadová, Pavlína Broďáni), a zástupců firmy Nikon
(Drahomír Červenák, Michael Jurák, Filip Barták).
6.2.

Vítězné fotografie budou vyhlášeny na stránkách www.kouzlosvetla.cz nejpozději
21. července 2017 a výherci budou kontaktováni osobně za účelem převzetí výhry.

7. Informace o soutěži
Podrobné informace o soutěži mohou zájemci o soutěž získat na internetových stránkách
www.kouzlosvetla.cz.

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

