FOTOSOUTĚŽ
Fotíte?
Chcete, aby vaše fotografie jménem
obce Drahanovice viděl celý svět?
Zúčastněte se Fotografické soutěže!
Vítězné fotografie budou využity na
výrobu nových pohlednic naší obce!

Pravidla soutěže:
- Soutěžícím může být kterákoliv fyzická osoba.
- Do soutěže není potřeba se registrovat, registrace probíhá samotným odesláním fotografií
Soutěží se v kategoriích s tématy:
o Drahanovice
o Ludéřov
o Střížov
o Lhota pod Kosířem
o Kníničky
o Černá věž
o Galerie U Kalicha
o Historická fotografie
o Umělecká fotografie
Fotografie se odevzdávají e-mailem na adresu fotosoutez.drahanovice@gmail.com
Do předmětu e-mailu uveďte své jméno, do těla e-mailu uveďte zřetelně do které kategorie
registrujete jednotlivé fotografie
Jednu fotografii lze registrovat pouze do jedné kategorie
U kategorie historická fotografie je možné dodat fotografie ve fyzické podobě na podatelnu
obecního úřadu obce Drahanovice
Fotografie uveďte v e-mailu jako přílohu ve formátu JPEG.
Koláže jsou ze soutěže vyřazeny.
Fotografie nesmí obsahovat vložený text.
Fotografie odevzdávejte v poměru stran 3:2. Poměr stran není závazný pro kategorii historická
fotografie.
Fotografie je možné odevzdávat od 30. 3. 2019 do 1. 7. 2019 včetně.
Každý soutěžící může poslat maximálně 3 fotografie. Ty může rozdělit libovolně do kterýchkoliv
kategorii.
Po ukončení sběru fotek bude sestavena porota složená z rady obce a profesionálů z oboru.
Tato porota vybere z každé kategorie minimálně 3 fotografie, které budou vystaveny v Galerii U
Kalicha ve dnech od 6. 7. 2019 do 31. 8. 2019.
V Galerii U Kalicha bude moci široká veřejnost hlasovat od 6. 7. 2019 do 31. 8. 2019, a to pouze
při osobní návštěvě Galerie U Kalicha.
Hlasovat může kterákoliv fyzická osoba.
Hlasovat lze pouze jednou.
Způsob hlasování bude upřesněn na místě.
Soutěžící musí být přímým autorem fotografie s výjimkou kategorie historická fotografie.
Výsledkem bude jedna vítězná fotografie z každé kategorie.
Vítězné fotografie budou využity k vytvoření nových pohlednic.
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit formát fotografie tak, aby vyhovovala kritériím pro tisk
pohlednic.
Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže v průběhu soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo, při nedodržení kritérií odevzdání, fotografii vyřadit ze soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie nevhodné, fotografie odporující platné
legislativě České Republiky, fotografie hanlivé nebo urážející.
Účastník soutěže zasláním fotografií dává souhlas s využitím zaslaných fotografií za účelem
vytvoření a prodeje nových pohlednic.
Účastník soutěže zasláním fotografií dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů
za účelem identifikace soutěžícího pro využití vítězných fotografií.
Účastník zasláním soutěžních fotografií souhlasí s pravidly soutěže.
V případě dotazů se obracejte emaileme na adresu fotosoutez.drahanovice@gmail.com nebo osobně
v otevírací dobu přímo v Galerii U Kalicha

