
Projekt “Náš euroregion” registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002166

Téma soutěže: zajímavá místa, výhledy, budovy a památky v Euroregionu Praděd/Pradziad
Soutěž probíhá na facebook stránce: www.facebook.com/EuroPraded
Soutěží se ve 2 kategoriích: jaro - léto, podzim - zima
Soutěžní fotografie zasílejte na emailovou adresu: fotosoutez@europraded.cz
Jako předmět emailu uveďte kategorii do které fotografie patří (jaro-léto nebo podzim-zima)
Do emailu uveďte: jméno, příjmení, adresu bydliště a krátký popis fotografie (místo kde byla 
fotografie pořízena, můžete přidat i GPS souřadnice)
Fotografie zasílejte ve formátu JPG, v minimálním rozlišení 1920 pixelů delší strana
Do každé kategorie může soutěžící zaslat max. 2 fotografie
Maximální velikost odeslaného souboru nesmí překročit 20 MB
Uzávěrka přihlášek do soutěže je: 15. října 2020
Do finále soutěže bude porotou Euroregionu Praděd vybráno 100 fotografií z každé kategorie
Zveřejnění vybraných fotografií a hlasování bude probíhat na facebook stránce: 
www.facebook.com/EuroPraded od 20. října do 30. listopadu 2020
V každé kategorii bude ohodnoceno 10 fotografií, které získají v průběhu hlasování nejvíce “lajků”
V případě shodného počtu “lajků” u více fotografií, rozhodne porota Euroregionu Praděd
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Pravidla soutěže

Kategorie jaro-léto:   1. - 10. místo: Power banka a bezdrátová sluchátka
Kategorie podzim-zima: 1. - 10. místo: Power banka a bezdrátová sluchátka

Co můžu vyhrát?

Vyfoťte zajímavosti ve Vašem okolí
a zapojte se do naši fotosoutěže o pěkné ceny!

Fotosoutěž Euroregionu Praděd

FOTOSOUTĚŽFOTOSOUTĚŽ

Náš euroregion



Projekt “Náš euroregion” registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002166

Fotografickou soutěž “Náš euroregion” vyhlašuje Euroregion Praděd, Nové doby 111, 793 26 
Vrbno pod Pradědem, Česká republika, IČO: 69594074 (dále jen “organizátor”).

Soutěž probíhá od 1. února do 30. listopadu 2020.

Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku s trvalým bydlištěm v České republice (dále jen ČR) 
nebo v Polsku (dále jen PL)  a s platnou adresou pro doručování na území ČR nebo PL. Nezletilé osoby 
zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.

Společnost Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji, ani s ní žádným způsobem nesouvisí.

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie obsahující lascivní, zesměšňující a urážlivé prvky, nebo fotografie 
nesouvisející se soutěží.

Soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že je autorem fotografie. V případě výskytu jiných osob, potvrzuje 
že má jejich souhlas.

Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se 
je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor 
právo vyřadit soutěžícího ze soutěže.

Soutěžící dává organizátorovi sou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií, 
a to všemi dostupnými způsoby užití díla, bez omezení území, času a množství. (Webové stránky, propagační 
materiály - tištěné i elektronické, atd…). Bez nutnosti uvádět jméno autora fotografie.

Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže organizátorovi soutěže. 
Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména 
se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových 
stránkách organizátora, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace v soutěži.

Organizátor si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.

O výsledku soutěže a získání výhry budou soutěžící informování prostřednictvím výherní listiny, která bude 
uveřejněna na webových stránkách www.europraded.cz a www.facebook.com/EuroPraded, do 14-ti dnů od 
ukončení soutěže. 

Výhra bude předána buď zasláním na poštovní adresu uvedenou v emailu, nebo formou osobního odběru v 
sídle organizátora. Pokud si soutěžící výhru nepřebere, výhra bez nároku propadne. Vrácené poštovní 
zásilky nebudou opětovně zasílány. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

Výhra v soutěži není soudně vymahatelná.
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Všeobecná ustanovení

Fotosoutěž Euroregionu Praděd


