Obec Velichovky
Rozkvetlé Velichovky – Hustířany
Pravidla soutěže - 2019
1. Pořadatelem soutěže je Obec Velichovky

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu a úpravu okolo objektu, tj. nejhezčí okno, skalku, záhon,
pergolu, altán, okolí domu, celkový dojem, originalita, čistota, upravenost.
Do soutěže se mohou zapojit všichni občané obou obcí, zahrádkáři a milovníci květin ve
Velichovkách a Hustířanech.

2. Maximální počet zaslaných originálních fotografií od jednoho autora je 5. (maximální

velikost jedné fotografie je 5MB).
3. Fotografie lze do soutěže zasílat na e-mail: obecvelichovky@obecvelichovky.cz ve formátu

JPG, PNG, nebo zanést osobně na OÚ Velichovky. (V případě zájmu nafotíme). Vždy je
potřeba doplnit jméno, příjmení a číslo popisné objektu soutěžícího.
4. Pro účast v soutěži je třeba vyplnit přihlášku, která bude součástí dalšího čísla
Velichovského zpravodaje. Více informací Vám pak poskytne paní Petra Jelínková, tel:
774 399 975
5. Vítězné snímky vybere porota určená pořadatelem. Hodnotit se bude podle toho, kdo podle

názoru obce nejvíce přispěl ke kráse a upravenosti Velichovek a Hustířan.
6. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v rámci akce „Den Seniorů“ dne

05.10.2019
7. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely
organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000Sb. O
ochraně osobních údajů. Kompletní pravidla soutěže jsou zveřejněna na stránkách Obce
Velichovky.

8. Zasláním fotografií do soutěže, souhlasí soutěžící s tím, aby byly zaslané snímky v rámci soutěže

použity organizátorem na propagaci soutěže, a to: publikováním v denním tisku či jiných médiích, na
reklamních plochách nebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž
souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity na výstavách vítězných fotografií soutěže.
Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům k jejich vlastní propagaci.
9.

Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v

rámci soutěže bez nároků na honorář.
10.Fotografie, které jsou součástí výstavní kolekce (všechny oceněné a další vybrané práce pro
výstavu), zůstávají k dispozici hlavnímu pořadateli, popřípadě k dalšímu výstavnímu použití.
11. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely

organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů.
12. 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.
13. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně

zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních 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.
14. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel

si vyhrazuje právo jakkoli změnit, upravit či zrušit soutěž bez udání důvodu, a to po celou dobu jejího
trvání, výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.
15. Zasláním snímků soutěžící souhlasí s pravidly soutěže.

