
 
 

 

FOTOSOUTĚŽ  

 

Destinační kancelář Třebíčsko-moravská Vysočina vyhlašuje fotografickou soutěž. 
Tématem je „Zima na Třebíčsku“. Jedná se o volné téma – záběry mohou obsahovat 
památky, přírodní zajímavosti nebo fotografie z akcí. Soutěž bude rozdělena na dvě 
kategorie – profesionální fotografové/neprofesionální fotografové. 

1. Soutěž probíhá od 18. 12. 2020 do 28. 2. 2021. 
2. Soutěžní příspěvky zasílejte nejpozději do 28. 2. 2021 elektronicky 

v minimálním formátu A3 a rozlišení 300 DPI na adresu 
destinacetrebicsko@gmail.com s předmětem zprávy Fotosoutěž. Při větší 
velikosti fotografie je třeba zaslat přes datové úložiště. Jeden autor může poslat 
maximálně dvě fotografie. 

3. Zaslané fotografie nesmí být starší než dva roky a musí být označeny názvem 
(co zachycují). 

4. Do e-mailu je také třeba uvést kontakt na autora a do jaké kategorie 
soutěže se přihlašuje (profesionální/neprofesionální fotograf). 

5. Autor soutěžní fotografie souhlasí s jejím dalším využitím za účelem propagace 
turistické nabídky Destinace Třebíčsko-moravská Vysočina např. publikační 
účely s respektováním autorských práv.  

6. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo 
osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k 
účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. 

7. Soutěžící prohlašuje, že soutěžní fotografie byla pořízena a zaslána do soutěže 
v souladu s předpisy na úseku ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jsou-li součástí 
fotografie osobní údaje, je soutěžící povinen disponovat patřičným právním 
titulem k jejich zpracování a jejich užití v rámci a za podmínek této soutěže. 

8. Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za 
obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či 
užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito 
podmínkami. 

9. Přihlášením do soutěže dává účastník soutěže souhlas se zveřejněním 
fotografií (FB a Instagram destinace: @destinacetrebicsko, web destinace: 
www.trebicsko-moravskavysocina.cz, výstavní síň) a zpracováním osobních 
údajů (jméno, adresa, e-mail, telefon).  Uvedené údaje budou správcem (Rozvoj 
Třebíčska) použity výhradně pro tento účel. Souhlas lze kdykoliv odvolat; 
odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na zpracování, které již 
proběhlo.  
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Hodnotící komise vybere tři nejzdařilejší snímky z každé kategorie, které 
budou oceněny.  Vybrané snímky budou vystaveny a v případě příznivé 
epidemiologické situace proběhne také vernisáž spojená se slavnostním předáním cen 
vítězům.  
  

1. Místo: Pobyt pro dva na Zámku Dukovany 
2. Místo: Voucher do Adam’s Bar & bistro Třebíč 
3. Místo: Poukaz na nákup regionálních produktů z Kozí farmy v Ratibořicích 

 


