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ZO ČZS Horní Moštěnice vyhlašuje pro děti a mládež 

FOTOSOUTĚŽ na téma 

„Příroda kolem nás“ 

Pravidla fotosoutěže – náplň, účastníci, kategorie: 

1) Fotosoutěž „Příroda kolem nás“ je určena pro nynější či bývalé žáky ZŠ a MŠ v Horní 

Moštěnici popř. pro děti a mládež bydlící v H. Moštěnici. 

2) Soutěž je zaměřena výlučně na krásu přírody v obci Horní Moštěnice a okolí. 

Fotografie ze zjevně cizokrajných destinací budou ze soutěže vyřazeny. 

3) Soutěž je vyhlášena ve dvou věkových kategoriích: kategorie do 13 let a 13-18 let.  

4) Soutěžící mohou nejpozději do 11.9.2020 poslat max. 3 autorské fotografie, které 

sami pořídili v H. Moštěnici či okolí, na e-mail ZO ČZS: 

fotosoutez@zahradkarimostenice.cz.  

5) Všechny fotografie zaslané do soutěže, budou průběžně publikovány na webu ZO ČZS 

H. Moštěnice (www.zahradkarimostenice.cz, kategorie „FOTOSOUTĚŽ 2020“.) 

Pravidla fotosoutěže – technické požadavky na fotografie, zasílání emailem: 

1) Technické požadavky na fotografie:  

• typ souboru JPG / JPEG / TIFF  

• velikost fotografie: 0,6 MB – 3 MB, rozlišení min. 1200x1600 pixelů, 

tisková velikost: A4 

• není povoleno fotografie označovat vlastním vloženým textem či grafickým 

objektem (časové razítko v malém fontu je akceptováno)  

• 1 email – max. 10-11 MB. 

 

2) Soutěžící mohou poslat max. 3 autorské fotografie, na email ZO ČZS: 

fotosoutez@zahradkarimostenice.cz, v emailu musí být uvedeno: 

• jméno a příjmení autora 

• kontakt (telefon či email) na autora a jeho věk – na zařazení do věkové kategorie 

• „Nick“, zkratka, iniciály nebo jméno či nějaké jiné označení, pod kterým budou jeho 

fotografie veřejně publikovány na webu ZO ČZS. 
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Pravidla fotosoutěže – vyhlášení vítězů fotosoutěže, ocenění, ukončení:  

1) Soutěž bude ukončena 11.9. 2020 

2) Všechny fotografie zaslané do soutěže, budou průběžně publikovány na webu ZO ČZS 

v H. Moštěnici (www.zahradkarimostenice.cz, kategorie „Fotosoutěž 2020“.)  

3) Nejzdařilejší fotografie dále budou vytištěny a vystaveny na tradiční podzimní 

zahrádkářské výstavě ovoce a zeleniny, která se bude konat během 19.-21.9. 2020 v KD 

v H. Moštěnici.  

4) Soutěžní fotografie budou vyhodnoceny Výborem ZO ČZS na pravidelné zářijové 

výborové schůzi.  

5) Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků Fotosoutěže proběhne v neděli 20. 9. 2020 

odpoledne spolu s vyhlášením nejlepších exponátů zahrádkářské výstavy ovoce 

a zeleniny.  

6) Pět nejlepších fotografií v každé kategorii bude odměněno hodnotnými cenami. 

 

Souhlasy, GDPR 

Zasláním fotografie dává autor (tj. soutěžící) informovaný souhlas s nekomerčním využitím fotografie 

v rámci ZŠ a MŠ H. Moštěnice, ZO ČZS, zveřejněním na webu ZO ČZS, v obecním zpravodaji a na dalších 

výstavách či publikacích ČZS.  

Fotografie neodpovídající zadání budou ze soutěže vyřazeny. Jelikož je soutěž zaměřena výlučně na 

přírodu v obci Horní Moštěnice a okolí, fotografie ze zjevně cizokrajných destinací budou ze soutěže 

vyřazeny, stejně jako fotografie stažené z internetu. 

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.  

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií, opravňujících jej k účasti 
v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, 
že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění. 

 
V Horní Moštěnici dne 2.3. 2020 
 
Václav Pokusa    Petr Matlocha 
Předseda     Tajemník 
ZO ČZS Horní Moštěnice   ZO ČZS Horní Moštěnice 
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