
 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

IČO: 70238642 

Rožnovsko objektivem  

Podmínky fotosoutěže: 

Zasláním fotografie do této soutěže projevuje soutěžící souhlas s následujícími body: 

 

1. Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm, IČ: 70238642, (organizátor) vyhlašuje fotosoutěž Rožnovsko 

objektivem.  

2. Jeden soutěžící může zaslat pouze 1 fotografii. Soutěžící je dále povinen 

fotografii popsat pro jasnou identifikaci, a to jméno autora, místo nebo lokalitu 

pořízení fotografie. 

3. Soutěžící je povinen držet se zadaného tématu. 

4. Není povoleno fotografie označovat jakýmkoliv textem či datumovkou. 

5. Fotografie musí být pořízena v dostatečné kvalitě, a to v datovém formátu 

JPG, formát A5, ve velikosti minimálně 2 MB – maximálně 5 MB a při minimálním 

rozlišení 300 dpi. 

6. Fotografie musí být pořízena na území Rožnovska (Rožnov pod Radhoštěm, 

Zubří, Vidče, Valašská Bystřice, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, 

Vigantice, Hutisko-Solanec). 

7. Všechny soutěžní fotografie zaslané na e-mail fotosoutez@roznovsko.cz budou 

publikovány na webových stránkách a sociálních sítích organizátora.  

8. Uzávěrka příjmu fotografií je k 30. 11. 2022. Poté komise vyhodnotí zaslané 

fotografie a vybere 3 výherce, kteří budou oceněni: 1. místo – finanční odměna 

3 000 Kč a dárková taška, 2. místo – finanční odměna 2 000 Kč a dárková taška, 

3. místo – finanční odměna 1 000 Kč a dárková taška.  

9. Soutěžící souhlasí s použitím fotografií pro potřeby marketingu a propagace 

organizátora a užití třetím stranám bez nároků na honorář, a to bez časového 

omezení. 

10. 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. 

11. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášené soutěžní fotografie, opravňující 

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 fotografii zpochybňovala nebo se bránila její zveřejnění. 

12. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže, soutěž odložit, 

zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit. Pro organizátory je účast  

v soutěži uzavřená. Na výhru v soutěži není právní nárok. 
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