Pravidla fotografické soutěže Počepicko 2021
Pořadatelem soutěže jsou Obecní knihovna v Počepicích a Obec Počepice
Fotografická soutěž bude probíhat po celý rok 2021. Bude mít čtyři soutěžní
kola: jarní, letní, podzimní a zimní. Témata pro fotopráce budou vyhlašována
pro každé kolo samostatně a vždy se týkají pouze katastru Obce Počepice.
o Zimní kolo s názvem: Život zvířat proběhne v období prosinec 2021 až
březen 2022.
Soutěžní práce pro zimní kolo zasílejte od 28.12.2021 do 19. 3. 2022 včetně.
Práce doručené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny. Spolu s
fotografiemi zašlete vyplněnou a podepsanou přihlášku. Bez ní nebude účast
v soutěži možná.
Vyhodnocení každého kola soutěže proběhne cca do 1 měsíce od uzávěrky.
V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa, případně může pořadatel
dle svého uvážení vyhlásit mimořádnou kategorii.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích – do 16 let a nad 16 let.
Fotopráce zaslané do soutěže musí být aktuální, ne starší než 1 rok.
Snímky s názvem, stručným popisem místa, kde a jak vznikly a podepsanou
přihláškou zašlete nejlépe v elektronické podobě v co nejvyšším rozlišení ve
formátu JPG e-mailem na adresu: knihovna.pocepice@email.cz s předmětem:
Počepicko 2021 – zimní kolo. Při větším objemu dat (nad 5 MB) přes službu
www.uschovna.cz nebo www.transfernow.net (také na e-mail
knihovna.pocepice@email.cz s výše uvedeným předmětem). Fotopráce
můžete v uvedeném termínu předat i na USB nebo v „papírové“ podobě ve
formátu A4 v úředních hodinách na poštu Počepice.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotopráce, které neodpovídají
zadání daného kola, nebo to jsou fotografie pohoršující, neetické nebo jinak
odporující dobrým mravům.
Pořadatel si také vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžícího, který se
přihlásil pod více identitami.
Soutěžící může do každého kola soutěže přihlásit maximálně tři fotografie.
Soutěžící zasláním prací a podepsané přihlášky udělil pořadateli souhlas s
jejich následným zpracováním. Údaje z přihlášek i soutěžní práce jsou
zpracovávány za účelem organizace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků
soutěže a budou do jednoho roku po skončení celého ročníku soutěže
vymazány a skartovány. Výsledky každého kola fotosoutěže (v rozsahu jméno
a příjmení, fotografie a umístění v kategorii) budou zveřejněny na stránkách
Obecní knihovny, Obce Počepice a mohou být také použity ve zprávách o
činnosti pořadatele.
Vítězové každého kola obdrží ceny od Pořadatele a po skončení celého
ročníku proběhne výstava všech přihlášených prací.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, nebo ji zcela zrušit.
Na výhru v soutěži není právní nárok.

Obecní knihovna v Počepicích a Obec Počepice

