
 

Pravidla fotosoutěže „Dvě tváře Hořic“ 
Uzávěrka: 12. 6. 2019 
Vyhlášení výsledků: 22. 6. 2019 během akce Zámek žije! v odpoledních hodinách (přesný čas 
 bude upřesněn v programu akce) 
Pořadatel: STROZZI – spolek přátel hořického zámku 
 
Téma: Krása a ošklivost Hořic očima fotografa  
 
Podmínky přijetí fotografií do soutěže:  

• Každý soutěžící smí do soutěže zaslat 2 aktuální protikladné fotografie – jednu fotografii 
zachycující, co se mu na Hořicích líbí, a druhou zachycující, co se mu naopak v Hořicích 
nelíbí.  

• Fotografie musí být aktuální a musí být pořízena v katastrálním území Hořic. 

• Přihlásit se může kdokoliv bez omezení věku nebo profese.  

• Soutěž je rozdělena do 4 kategorií - 1. předškolní děti (s možnou asistencí dospělého) 

  - 2. mladší žáci (1. - 5. třída) 

  - 3. starší žáci (6 – 9. třída) 

  - 4. ostatní 

• Do soutěže se lze přihlásit zasláním e-mailu na fotosoutez2019@centrum.cz. E-mail musí 
obsahovat 2 fotografie v elektronické podobě ve formátu JPEG o velikosti kratší strany 
min. 1500 pixelů. Větší fotografie je možné zaslat také prostřednictvím internetového 
datového úložiště (např. www.uschovna.cz). V nouzovém případě lze fotografie zanést 
v elektronické podobě nebo vytisknuté každou na formátu A4 do infocentra města Hořice 
(nám. Jiřího z Poděbrad 3). 

• Každá fotografie musí být popsána (název fotografie včetně místa jejího pořízení).  

V e-mailu je třeba dále uvést jméno a příjmení autora, soutěžní kategorii (včetně věku) a 
kontaktní údaje (e-mail nebo telefon pro případ výhry). 

• Účastník soutěže poskytuje zasláním fotografií pořadateli nevýhradní licenci k užití díla, a 
to bez územního, časového a množstevního omezení. Pořadatel se zavazuje dílo využívat 
pouze nekomerčně za účelem vyhlášení vítězů soutěže a vystavení díla v rámci akce 
Zámek žije! a na webových stránkách (www.zamek-horice.cz + FB, www.horice.org + FB) 

• Zasláním soutěžních fotografií dává účastník fotosoutěže souhlas se zpracováním 

osobních údajů, viz níže. 

• Zasláním soutěžních fotografií účastník fotosoutěže zároveň prohlašuje, že: 

 - fotografie pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva 

jejího užití v neomezeném rozsahu; 

 - osoby zachycené na jím pořízených snímcích souhlasí se zařazením fotografií do soutěže 

a akceptují podmínky soutěže; 

 - souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže. 

• STROZZI – spolek přátel hořického zámku si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže 

fotografie, které dle jeho uvážení nesplňují podmínky soutěže, které mají neetický obsah 
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(propagují pornografii, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost) a jsou v rozporu s dobrými 

mravy a dále fotografie, které nevyhovují kvalitou nebo rozlišením. 

Výstupy soutěže  
Uzávěrka ve středu 12. 6. 2019 

Poté odborná porota provede užší výběr nejlepších fotografií z jednotlivých kategorií a udělí 
nejlepším fotografiím z tohoto výběru 1., 2. a 3. cenu v jednotlivých kategoriích. Hodnocení 
bude probíhat anonymně, k e každému páru fotografií bude přiděleno číslo a bude uveden 
pouze název fotografií bez jména autora.  

 

V rámci akce Zámek žije! proběhne hlasování veřejnosti a fotografie s největším počtem 
hlasů získá Cenu veřejnosti. 

 

Výstava fotografií, které postoupí do užšího výběru, proběhne v rámci akce Zámek žije! dne 
22. 6. 2019, fotografie budou k nahlédnutí ještě před akcí na webu www.zamek-horice.cz a 
na FB spolku STROZZI. 

 
VÝSLEDKY SOUTĚŽE BUDOU VYHLÁŠENY V RÁMCI AKCE ZÁMEK ŽIJE! DNE 22. 6. 2019 
v odpoledních hodinách (přesný čas bude upřesněn v programu akce Zámek žije!) 

Změna termínů vyhrazena. 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM SOUTĚŽE 

1. Účastí ve fotosoutěži s názvem „Dvě tváře Hořic“ uděluje každý účastník fotosoutěže 

souhlas s pravidly fotosoutěže a pořadateli fotosoutěže spolku STROZZI – spolek přátel 

hořického zámku, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 

znění, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679), souhlas se 

zpracováním následujících osobních údajů: 

- jméno a příjmení, 

- e-mailová adresa, 

- telefonní číslo. 

 2. Výše zmíněné údaje je nutné zpracovat za účelem zařazení účastníka do fotosoutěže 

a jeho kontaktování v případě výhry a jejího předání. 

3. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále max. 2 roky od 

jejího ukončení. 

http://www.zamek-horice.cz/


4. Tento souhlas je dobrovolný, bez jeho udělení však není možné zařadit účastníka do 

fotosoutěže pro nepřistoupení na podmínky soutěže a nemožnost zpracovat soutěžní dílo 

bez užití osobních údajů. 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno spolkem STROZZI – spolek přátel hořického 

zámku, jakožto správcem osobních údajů.  

6. Podle zákona o ochraně osobních údajů a Obecného nařízení má účastník právo:  

- požadovat po správci informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou správcem zpracovávány, 

- požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u správce přístup k osobním údajům a požadovat jejich aktualizaci nebo opravu, 

- požadovat po správci výmaz osobních údajů, 

- vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jakýmkoli způsobem zpět, zpětvzetím 

souhlasu dojde k výmazu osobních údajů, pokud jejich další zpracování nebude podloženo 

jiným důvodem, než je souhlas účastníka, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 


