
PODMÍNKY FOTOGRAFICKÉ SOUT ĚŽE LIDSKÁPRÁVA.CZ  

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1. Pořadatelem soutěže je Amnesty International, Česká republika, o. s., Provaznická 3, 110 
00 Praha 1, Česká republika (dále jen „Pořadatel“). 

2. Svou registrací v soutěži soutěžící potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem těchto 
podmínek a akceptuje je.  V případě porušení pravidel ze strany soutěžícího ztrácí soutěžící 
právo na udělení výhry.  

3. Účast soutěžícího v soutěži nastává okamžikem, kdy soutěžící v souladu s těmito pravidly 
zašle pouze jednu soutěžní fotografii na e-mail lidskaprava@amnesty.cz zároveň s 
pravdivými kontaktními údaji o své osobě (jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová 
adresa). 

4. Do soutěže se přijímají fotografie, které jsou staré maximálně pět let, pořízené nejdříve 1. 
11. 2008 a současně snímky (fotografie), které se dosud nezúčastnily žádné fotografické 
soutěže. 

5. Uzávěrka pro zaslání prací do soutěže je dne 6. 1. 2013 

6. Autor se může zúčastnit zároveň fotografické i literární soutěže. 

7. Soutěž není věkově omezena. 

 

II. podmínky ú časti 

  

1. Soutěž je otevřená pro fotografie v digitální podobě. Fotografie v digitální podobě zasílejte 
ve formátu JPG, minimální požadovaná velikost fotografií je 800 x 600 pixelů a maximální 
velikost je 1600 x 1200 pixelů. Maximální velikost souboru je 1,5 MB (1 572 864 B).  

2. Všechny zaslané soutěžní fotografie budou uveřejněny na webových stránkách 
www.lidskaprava.cz.  

3. Soutěžící může, ale není povinen, ve spojení s některou ze soutěžních fotografií uvést i 
název, místo pořízení fotografie či její vlastní popis. Zaslaná fotografie nesmí být v rámečku 
nebo obsahovat doplněný text a v průběhu soutěže ji již nelze nijak upravovat. 

4. Soutěžící může do fotografické soutěže zaslat pouze jednu soutěžní fotografii.  

5. Soutěžící poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci pořadatele a 
soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v 
elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách 



vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních 
prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení. 

6. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely 
organizace fotografické soutěže Lidskápráva.cz včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

7. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k 
výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a 
povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím 
fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobních práv 
by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by 
jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich 
zveřejnění. 

8. Soutěžící si zároveň a do odvolání uchovávají své snímky zaslané do fotografické soutěže 
Lidská práva.cz ve větší, tiskové kvalitě (nejlépe 300 dpi na velikost A4)  tak, aby na výzvu 
organizátora soutěže tyto mohli poskytnout k výstavní či jiné akci, prezentující soutěž jako 
takovou či samotného autora dotyčného soutěžního snímku. 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v 
soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění 
přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná 
vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické, 
nebo pokud mu to ukládá právní předpis). 

10. Soutěž není věkově omezena 

 

III. Vyhodnocení soutěže 

  

1. Vyhlášení vítězů proběhne v únoru 2013. 

2. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že složení poroty se může v průběhu soutěže 
rozhodnutím Pořadatele měnit. 

3. O případných výhrách obeznámí pořadatel soutěžící-výherce rovněž e-mailem nebo jiným 
vhodným způsobem za použití kontaktních údajů uvedených soutěžícím-výhercem v rámci 
registrace. 

4. Výhry v Soutěži nejsou právně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit 
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty. 

 


