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Pravidla fotografické soutěže 

v rámci projektu:  

„Propagace přeshraniční spolupráce na území Euroregionu Glacensis v 

objektivu obyvatel” 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Organizátorem soutěže je Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis 

(Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis), ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 

Kłodzko, Polsko. tel. 004874/8677130, tel. kom. 0048 506 608 643, www.euroregion-

glacensis.ng.pl, email: biuro@eg.ng.pl  

 

2. Zásady soutěže určují tyto Pravidla, která platí ode dne zahájení soutěže až do doby jejího 

ukončení. 

 

3. Dodání nebo zaslání fotografií do soutěže včetně čestného prohlášení, které je přílohou 

těchto Pravidel, znamená, že se účastník zúčastní soutěže v souladu s těmito Pravidly. 

 

4. Soutěž je určena všem fotografujícím osobám. 

 

5. Soutěž trvá od 23. března 2021 do 15. května 2021. 

 

6. Účastníkem soutěže se rozumí plnoleté osoby a zároveň i nezletilé osoby, které mají 

souhlas zákonných zástupců k účasti v soutěži. Souhlas zákonných zástupců musí být 

přiložen k čestnému prohlášení. 
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2. FOTOGRAFIE 

 

1. Každý účastník může zaslat max. 5 fotografií. 

2. Fotografie by měly zobrazovat turistické atrakce, přírodu, technické a městské 

památky, kulturní a sportovní akce atd., vše související s dopady přeshraniční spolupráce 

na obou stranách hranice za území Euroregionu Glacensis. Každá zaslaná fotografie musí být 

označena (pojmenovaná). 

Vymezení území, kterého se fotografická soutěž týká:  

 za českou část: 

- okresy - Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, 

Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk a dále z okresu Jeseník pouze území obce 

Bílá Voda  

za polskou část: 

powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto 

Wałbrzych.  

 

2.Fotografie mohou být jak svislé, tak vodorovné, barevné, černo-bílé a v sépiovém 

virážování. Zaslány mohou být v elektronické podobě  na email organizátora biuro@eg.ng.pl. 

Fotografie by měly být v co největším rozlišením. 

 

3.Fotografie lze přihlásit nejpozději do 15. května 2021. Dnem přihlášení se rozumí datum 

doručení soutěžní práce do sídla Organizátora. 

 

4. Při přihlášení do soutěže prostřednictvím emailu na adresu biuro@eg.ng.pl  je nutné 

v korespondenci uvést tyto údaje: název soutěže, název fotografie/fotografií, jméno, 

příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail autora fotografií. 

 

5.Organizátor soutěže účastníkům soutěže oznamuje, že jejich osobní údaje budou 

uschovávány a zpracovávány na základě dobrovolného souhlasu účastníka soutěže, v sídle 

Organizátora, výhradně v souvislosti s výkonem ustanovení těchto Pravidel. Každý účastník 

má právo nahlížet do svých údajů a upravovat je.  
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6.Spolu s dodáním fotografií by měl být poskytnut podepsaný originál prohlášení, jehož vzor 

je přílohou. V případě nezletilé osoby musí být k prohlášení přiložen souhlas zákonného 

zástupce s účastí v soutěži. Dokumenty postačí zaslat v podobě pdf na emailovou adresu 

biuro@eg.ng.pl. 

 

7.Fotografie bude hodnotit česko-polská hodnotící komise, jejímiž členy budou zástupci 

českého a polského Euroregionu Glacensis. Komise bude zároveň rozhodovat o cenách.  

 

3. HARMONOGRAM SOUTĚŽE 

 

1. Soutěžní fotografie zasílejte do 15. 5. 2021.  

2. Hodnocení česko-polské hodnotící komise proběhne do 30. 6. 2021.  

3. Výsledky soutěže budou oznámeny do 2. 7. 2021.  

 

4. CENY 

 

1.  24 účastníkům soutěže, které vybere česko-polská hodnotící komise, budou uděleny 

věcné ceny. Hodnota ceny nemůže být vyšší než 50 EUR. 

 

2. Vítězové budou Organizátorem informováni e-mailem nebo telefonicky. Výsledky budou 

zveřejněny na webových stránkách organizátora, na podstránce projektu a v aktualitách. 

 

5. ZVEŘEJŇOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ 

 

1. Přihlášením fotografií do soutěže účastník souhlasí s jejích dalším bezúplatným využitím 

k propagaci Euroregionu Glacensis v tištěných a elektronických propagačních 

materiálech. Organizátor si vyhrazuje právo publikovat veškeré fotografie přihlášené do 

soutěže, zveřejňovat je na webových stránkách, v médiích a využívat je v jiné formě, a to 

vždy s uvedením autorových údajů (jméno a příjmení). 
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6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Přihlášení fotografií do soutěže znamená udělení souhlasu s podmínkami těchto Pravidel a 

prohlášením, že fotografie přihlášené do soutěže byly pořízeny samostatně, a v případě 

využití podobizny účastník souhlasí s jejím zveřejňováním. 

 

2. Soutěžní fotografie nebudou vráceny a zůstanou v archivu Sdružení polských obcí 

Euroregionu Glacensis.  

 

3. Organizátor nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku zveřejnění 

nepravdivých osobních údajů nebo jiných nepravdivých informací vycházejících z 

přihlášek předložených účastníky. 

 

4. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se uplatní ustanovení Občanského zákoníku. 

 

                                                                         Kladsko, dne 23. března 2021 bř23. 
března 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


