OBEC POLICE

„POLICE MÝMA OČIMA“
Pravidla fotografické soutěže – I. ročník
- Soutěž probíhá v termínu 1.4.2018 – 30.6.2018
- Vyhlášení výsledků proběhne v červenci při příležitosti návštěvy z družební obce Police
- Jeden soutěžící může poslat max. 3 fotografie, kvalita fotografií: min. 1,5 MB
- Fotografie společně s údaji: jméno, název fotografie, email, telefon, informace zda se
jedná o foto amatér/profesionál, zasílat na: podatelna@obecpolice.cz; případně přes
úschovnu

- K fotografii je nutné VŽDY zaslat vyplněný a podepsaný souhlas se zpracováním údajů,
bez tohoto souhlasu nemůže být soutěžící zařazena do soutěže!

- Zasláním fotografie do soutěže dává soutěžící svůj souhlas s bezúplatným využitím této
fotografie ve veškerých propagačních materiálech obce Police, na oficiálním webu Polic
či jeho facebookovém profilu, dále dává souhlas, že jeho fotografie může být
prezentována v tištěné podobě na výstavách

- Zasláním fotografie do soutěže soutěžící potvrzuje, že je autorem fotografie (má
autorská práva k fotografii) a že je oprávněn s fotografií nakládat. V opačném případě
bude soutěžící ze soutěže automaticky vyřazen. Soutěžící 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 zachycením na fotografii či užitím
fotografie ze strany pořadatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý
soutěžící je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s aktuálními právními
předpisy,
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na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie
do soutěže dává soutěžící vůči pořadateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky
tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

-

V případě velkého zájmu je možné soutěž kategorizovat. Pořadatel si vyhrazuje právo
vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle svého uvážení.

- Kompletní

informace

http://www.obecpolice.cz/aktualne-1/aktuality/fotograficka-

soutez-police-myma-ocima-389cs.html

