Pravidla fotografické soutěže Po stopách J. V. Myslbeka
Základní ustanovení:
Soutěž „Po stopách díla J. V. Myslbeka“ bude probíhat na území České republiky v termínu
od 28. 8. 2018 do 28.10. 2018 do 23:59 (dále také jako „doba trvání Soutěže“). Edukativní soutěž je
určena mladým „fotografům“ bez ohledu na zkušenosti ve dvou věkových kategoriích: pro děti od
13 do 15 let a mládež od 16 do 18 let.
1.
Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 2x iPad. Získají ho výherci prvních míst v obou
kategoriích; 2x přenosný reproduktor pro výherce druhých míst v obou kategoriích; 2x power
banka pro výherce třetích míst v obou kategoriích; 6x fotoobraz pro všechny finalisty.
2.
Účast v Soutěži je podmíněna přidáním autorské fotografie libovolného Myslbekova
díla na Instagram s hastagem #stopyjvm1 pro kategorii od 13 do 15 let a #stopyjvm2 pro
kategorii
od
16
do
18
let
a
sledováním
profilu
soutěže
https://www.instagram.com/stopyjvm/.
3.
Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry
nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou předány na vernisáži 14. 11. 2018 na
Staroměstské radnici v Brožíkově sále. V případě ohlášené nepřítomnosti budou odeslány po
konání akce.
• Účast v soutěži je podmíněna vložením fotografie díla J. V. Myslbeka na Instagram s označením:
#stopyjvm1 pro kategorii od 13 do 15 let a nebo
#stopyjvm2 pro kategorii od 16 do 18 let
a sledováním profilu soutěže https://www.instagram.com/stopyjvm/.
• Soutěž bude probíhat v termínu od 28. 8. 2018 do 28.10. 2018 do 23:59.
• Autor odpovídá za to, že je držitelem autorských práv k soutěžnímu příspěvku a přihlášením do
soutěže souhlasí, že snímek může být veřejně vystaven.
Vyhlašovatel má právo do soutěže nezařadit fotografie, na kterých je zcela jasné, že pocházejí
z fotobanky, fotografie s nevhodným obsahem a fotografie nesplňující zadání fotosoutěže.
Přihlášené fotografie mohou být libovolně upraveny, účastník však musí v případě postupu mezi
semifinalisty doložit původní verzi s dohledatelnými EXIF daty (základními informacemi o pořízené
fotografii).
Ze soutěže jsou vyloučeni nejbližší příbuzní vyhlašovatele. Soutěže se mohou zúčastnit pouze ti, kteří
splňují podmínky soutěže.
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Všeobecná ustanovení:
1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své fotografie nebo hlasy mimo dobu trvání
soutěže.
2. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit fotografie, na kterých je zcela jasné, že pocházejí
z fotobanky, fotografie s nevhodným obsahem a fotografie nesplňující podle pořadatele zadání
fotosoutěže. Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k fotografii, kterou do soutěže poskytuje.
3. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 13let s trvalým pobytem na území ČR.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci
ostatních spolupracujících společností. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí
nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany
některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
5. V případě neúčasti na vernisáži proběhne rozesílání výher přes Českou poštu v České republice po
skončení soutěže.
6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že
Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle
výhru.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se
této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech
změnit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění
podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
• Výhry poskytli partneři projektu.

Hodnocení:
• Vítězné snímky v obou kategoriích budou vybrány porotou složenou z odborníků v oblasti médií
a umění za účasti Milady Myslbekové, pravnučky J. V. Myslbeka.
Soutěžící bude o postupu do semifinále kontaktován prostřednictvím Zprávy (Direct Message) na
Instagramu po skončení soutěže. Autoři budou vyzváni k zaslání kontaktních údajů.
V případě, že soutěžící neuvede úplné a platné informace či neprokáže původ soutěžní fotografie,
ztrácí nárok na výhru.
Pokud se nepodaří kontaktovat výherce nebo tento neodpoví do 5 dnů na Zprávu na Instagramu,
bude ze soutěže vyřazen a cena postoupí dalšímu v pořadí.
Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.
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Slavnostní vyhlášení vítězů pro obě soutěžní kategorie s předáním cen, proběhne v Brožíkově sále na
Staroměstské radnici dne 14. 11. 2018 za přítomnosti Milady Myslbekové a partnerů soutěže.
Nezletilí soutěžící se musí dostavit s doprovodem, zákonným zástupcem.
Výherce dává převzetím ceny souhlas ke zveřejnění fotodokumentace z předávání cen partnery
projektu pro marketingové účely.
Nejzajímavější fotografie zaslané v rámci soutěže budou vystaveny při slavnostním vyhlášení výsledků
soutěže v Brožíkově sále – mohou se také příp. stát součástí výstav v prostorách partnerů soutěže
nebo jiných vhodných veřejných objektech.

Chráníme vaše data:
V souladu s nařízením GDPR při prezentaci děl na výstavě budou snímky označeny jmény autorů
a jejich názvy.
Vyhlašovatelem soutěže je autor projektu Petr Scholz, producent soutěže. Záštitu hlavního města
Prahy nad fotografickou soutěží pro děti a mládež převzal Jan Wolf, radní hl. m. Prahy.

V Praze dne 28. 8. 2018
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