
FOTOSOUTĚŽ „ZIMNÍ BRDY“ 

Časový harmonogram: 

 Vyhlášení soutěže: 27. ledna 2023 

 Uzávěrka příjmu soutěžních fotografií: 10. března 2023 

 Vyhlášení výsledků soutěže: 17. března 2023 

 

 Pravidla soutěže: 

 

 Zúčastnit se může každý bez věkového nebo jiného omezení. 

 Tématem soutěže jsou zimní Brdy, a proto je možné zasílat do soutěže pouze ty 

snímky, které byly pořízeny na území CHKO Brdy nebo musí zobrazovat CHKO 

Brdy v zimním období. Fotografie pořízené z jiného místa budou automaticky 

vyřazeny. 

 Každý účastník soutěže může zaslat max. 3 digitální fotografie (jedna ve velikosti 

max. 5 MB), kterou pořídil sám, k níž má neomezená autorská a uživatelská práva. 

Povolený je výhradně formát JPEG. 

 Fotografie budou označené dle vzoru: Josef_Novák_Hra_stínů_Tok (jméno autora 

+název + místo pořízení, popř. může být uveden i věk autora). 

 Fotografie lze zasílat do 10. března 2023 (včetně), a to na 

email fotosoutez.brdy@nature.cz s předmětem „Fotosoutěž“. Fotografie zaslané 

jiným způsobem nebudou zařazeny do soutěže.  

 Pět vítězných fotografií vybere porota složená z pracovníků Správy CHKO Brdy a 

budou odměněny věcnou cenou. 

 Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v pátek 17. března 2023 prostřednictvím 

webových stránek  httsp://brdy.nature.cz a zároveň budou výsledky a vítězné 

fotografie zveřejněny na sociální síti Facebook (CHKO Brdy). 

 Vybrané fotografie (včetně výherních) budou zveřejněny na webových stránkách 

httsp://brdy.nature.cz 

 Ceny budou výhercům, rozumí se autorům fotografií, zaslány poštou, případně dle 

dohody předány v kanceláři Správy CHKO Brdy (Jince 461). Nebude-li cena 

převzata do 3 měsíců od prvního kontaktování autora o jejím vyzvednutí a 

nedomluví-li se obě strany jinak, nárok na ni zaniká. Ceny nejsou soudně 

vymahatelné a jsou nevyměnitelné. 

 Svou účastí potvrzuje účastník soutěže, že je autorem nahraných fotografií a 

disponuje tedy v neomezeném rozsahu uživatelskými právy k fotografiím. Účastník 

soutěže dále potvrzuje, že na fotografii, kterou nahrál, se nevztahují práva třetích 

stran; především, že všechny identifikovatelné zobrazené postavy (pokud jsou 

součástí fotografie) souhlasí s uvedeným použitím, a že se tímto použitím 
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neporušují ochranná práva třetích osob. Účastník soutěže již nyní zbavuje Správu 

CHKO Brdy případných nároků třetích stran. 

 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nezveřejňovat fotografické příspěvky, které se 

odchylují od zadaného tématu. V tomto případě však autor nebude o smazání 

fotografií informován.  

 Účastí v soutěži uděluje účastník soutěže „Zimní Brdy“ Agentuře ochrany přírody 

a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) neodvolatelné, prosté a časově neomezené 

uživatelské právo pro využívání nahraných fotografií k nekomerčním propagačním 

a prezentačním účelům (výstavy, turistické letáky, informační panely, sociální sítě, 

web, apod.), a to na dobu neurčitou. Toto zahrnuje možnost zveřejnění, 

rozmnožování, vyobrazení a distribuce za účelem vlastní propagace CHKO Brdy a 

AOPK ČR. Všechna komerční využití vyžadují souhlas účastníka. 

 Vybrané snímky budou také uloženy ve fotoarchivu AOPK ČR. 

 V souvislosti se zveřejněním zaslaných fotografií bude ze strany pořadatele vždy 

uvedeno plné jméno účastníka soutěže jako autora. 

 K zveřejnění fotografií dojde v rámci podmínek zveřejnění bez nároku na honorář. 

Věcné ceny, které pořadatel vypsal na stránce fotosoutěže, nelze vyplatit v hotovosti 

a je vyloučena jejich výměna. Převedení cen třetím stranám taktéž není možné. 

 Účastník soutěže může před datem uzávěrky přijímání fotografií stáhnout své 

fotografie ze soutěže tak, že kontaktuje pořadatele na e-mailu 

fotosoutez.brdy@nature.cz. 

 Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů 

pro účely organizace soutěže včetně jejího zveřejnění, to vše v souladu se zákonem 

č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 Zasláním fotografie souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti. Tato soutěž a 

tyto podmínky účasti podléhají právnímu řádu České republiky. 


